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 טעטימָאס-רעגנַאמ-קיציא ןופ ןבעגעגסױרַא
 1952 ךרָאי-וינ
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 פסאט אאתמ 881ז,4ממ

 :ןעגנונעכײצ
 וצ ןטינשצלָאה ;סָארג םיײח -- טַאלב רעש

 ןפיוא ןרעטש, ;רָאש איליא -- לטיּפַאק ןדעי

 ;ןַאמּפַאק .ב -- "טניוװ ןיא ןרעטמַאל? ןוא "ךַאד
 ןוא "רעשזרַאבז לװלעװ, ,"קיציא שרדמ,

 -טג רעדיינש רעד, ;רענרעל המלש -- "תור,
 ;לעּפָאט .י' -- "טגניז רעגנַאמ עטנ ןלעז

 ןרעביא סנקלָאװ, ,"לגיּפש ןיא גנורעמעד,

 -- דנַאבנייא םייב ןלַאיציניא יד ןוא *ךַאד
 .ןיטשנעטכיל קחצי

 --- דנַאבנייא רעד ןוא ץַאז ןופ רדס רעד

 .ןָארנָאל לארשי

 0092צ3810111 תגצ

 1128 21א8א0ת8  ןאצעוש צס8א

 תטזאדזצנמ ןא דוחע טאזזעטפ 51 415 04 2א12816/

 םצ אזאתפזוא ע8255) ןאס. אתשש ץסהא סן1+

 יצעע/ 5



 םעטימָאק-לבוירעננַאמ קיציא

 ;רעציזרָאפ ,רעגינ .ש ;רעציזרָאפ-ןרע ןעזייר םהרבא

 ,טַאּפ בקעי ;סרעציזרָאפ-עציװ ,לעגיס .ל ,ןינַאכ .נ
 .רעריסַאק

 :טעטימַאקיריפפסיוא

 .ב .נ :ץיװָארָאה קחצי ;רעציזרַאפ ,בייל ינַאמ

 -אק ףסוי ;:עזמָאב םוחנ ;קינשטאבאט .א ;רעדניל
 .רַאטערקעס ,רעשט
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 ןע גניז

 טסָארּפ ןואטושפ ןעגניז עשז-רימַאל

 :רעייט ןוא ביל ,שימייה זיא סָאװ ,ץילַא ןופ

 טסָארפ םעד ןטלעש סָאװ ,רעלטעב עטלַא ןופ

 .רעייפ סָאד ןשטנעּב סָאװ ,סעמַאמ ןופ ןוא

 טכיל טימ ןעייטש סָאװ ,תולכ עמטרַא ןופ

 ןטכַאניב טעּפש ןעלניּפש ערנילב רַאפ

 ,טכיזעג עטנטַאנ סָאר טכוז עדעי ןוא

 .טכַאלעגסױא עביל ריא טָאה סָאװ

 טלעטשרַאפ ןדער סָאװ ,רעפרַאװ--לרוג ןופ

 סיוא םנשָארג עטצעל יד ןרָאנ ןוא

 ,טלעװ יד ןטלעש סָאװ ,תונונע ייב

 .סױרַא ןריט"רעטניה ךרוד ןעייג ןוא

 רעוושירעטיב ןעװערָאה סָאװ ,ןטסניד ןופ

 ןסיב ןטסעב םעד ןטלַאהַאב ןוא



 ,טכַאנײב ןעמוק סָאװ ,רענלעז יד רַאפ

 .ןפיוו טשינ ןלָאז םיטַאבעלַאב יד

 טסָארּפ ןוא טושּפ ןעגניז עשז"רימַאל

 :רעייט ןוא ביל ,שימייה זיא סָאװ ,ץלַא ןופ

 טסָארפ םעד ןטלעש סָאװ ,סעמַאמ עמערַא ןופ

 .רעייפ סָאד ןשטנעב סָאװ ,סרעלטעב ןופ ןוא

 טייצ רעמוז ןפרַאװ סָאװ ,ךעלדיימ ןופ

 ןריט עדמערפ רעטניה םירזממ

 ,טייל עטרידנומ רַאפ ןרעטיצ ןוא

 .ןריפ הסיפת ןיא רַאפרעד ןענעק סָאװ

 רעווש ןעפירקפ סָאװ ,סעקנירעטַאק ןופ

 ,ןפיוה עמערָא ןיא ,גָאטיײב קיטיירפ

 ןטסַאּפרַאפ ןבָאה טָאװ ,םיבנג ןופ

 .ןפױלטנַא רעכעד יד רעביא ןזומ ןוא

 ,טסימ ןיא ןעלבַארג סָאװ ,רעביױלקיעטַאמש ןופ

 ,ןעניפעג רצוא ןַא ןלעװ יז : ןעניימ ןוא

 טסיזמוא טביולנעג ןבָאה סָאװ רעטכיד ןופ

 .ןעניז ןופ ּפָארַא ןענעו ןוא --- ןרעטש יד

 טסָארּפ ןוא טושּפ ןעגניז עשז"רימַאל

 ;רעיײט ןוא ביל ,שימייה זיא סָאװ ,ץלַא ןופ

 ןטסָארפ םעד ןטלעש סָאװ ,טייל עטלַא ןופ

 .רעייפ סָאד ןשטנעב סָאװ ,רעדניק ןופ ןוא
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 ָײדַאלַאב ןוא דיל 9

 טערטרָאּפ-:לדיימ

 ,גנורעמעד עָארג

 ייווצ ןגיוא עצרַאוװש

 -- ,ןרעטַאלּפ ץָאלב ןעניּפש

 יז ןבעווש
 .גנורעמעד רעד ךרוד

 דיילק עצרַאװש סָאד
 טניוװ-טנווָא םוצ קירעיורט ךיז טעילוט
 דניק ןופ קערש רעד טימ
 : טלמרומ ןוא
 טנערב הנבל יד ןייש יו,
 ..."ןעמיורט עניימ ןיא
 טנעה יד ןטעלג'ס ןוא
 ,טניוו-טנווָא םעד

 טכַאנ טדניצ זָארג ןץ'פיוא

 ,טולב-לדיימ ןגניי ןופ ילג ןטשרע םעד

 גנילרעטעמש רעטיור א יוװ ,טילפ סָאװ

 ,דיילק ןצרַאװש ן'פיוא

 דיירפ עלקנוט יוװ ,לגילפ יד טײרּפשעצ

 .טייגרַאפ ןוא

 .ליּפש-ןטעוליס

 .ןרעטש ןוא טניוו ,טכַאנ

 ,ץראווש ןענערב ןגיוא יד

 ןרעה ןטלָאװ ייז יו
 .רעגאב םענעגייא םעד ןופ גנַאלקרעדיװ םעד
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 רעווש

 .קנַאּבןטרָאג רעד ףיוא סנטָאש יד ןלַאפ

 ,קנַאדעג ַא טלקנוט טכַאנ רעד ןופ ןרעטש ן'פיוא

 ּפיל-לדיימ רעד ןופ לכיימש םעד טשיוורַאפ סָאװ

 דימ טלקניפ סעיוו עצרַאוװש יד ףיוא ןוא

 ,דיל ןענַאטשרַאפ טינ ַא ןופ םטיר רעד
 ,קעלפ-ערַאמכ ןעָארג םעד טגיוורַאפ ,טגיוו סָאװ

 ,קעװַא טייוו רעמיוב רעביא ךיז טיצ סָאװ

 ...םיוא ןרעטש עטעלָאיװ יד טשעל ןוא

 .ליּפש-ןטעוליס
 .ןרעטש ןוא טניוו ,טכַאנ

 ,ץראווש ןענערב ןגיוא יד

 ןרעה ןטלָאוװ ייז יו
 .רעגַאכ םענעגייא ןופ גנַאלקרעדיװ םעד
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 מ כיל -תבש יד ןופ עדַאלָא ב יד

 לעצ ןרעטצניפ ןיא ךַאנָאמ רעד טייטש

 -- ןענערב ןגיוא ענייז ןוא
 לָאמַא וטסעוװ ןעוו ,הפשכמ עגנוי,
 ,ןענעקרעד םלצ םענרעבליז םעד
 "? רַאה רעזנוא ןסוזעי ןוא

 ןעד ךיא ןעק יו, :לדיימ סָאד טגָאז

 ,ןעמענ םלצ םעד טנַאה ןיא
 טכיל-תבש סעמַאמ ןיימ לָאז ךיא זַא

 -- ,ןעמעשרַאפ ענעדלָאג יד

 "? ךַאנָאמ רעצרַאוװש ,סע ךיא ןעק יו

 ,שוק ַא םלצ םעד ,הפשכמ עגנוי

 ןזיילרעד ךיד טעוװ סוזעי ןוא

 ריד ןיא טרעיול סָאוװ ,הּפילק רעד ןופ

 ,ןזייּב םעד טסייג םעד ןופ ןוא

 "! ּפָארַא ןּפיל ענייד ןופ טגניז סָאװ

 ןעד ךיא ןעק יו, :לדיימ סָאד טגָאז

 ,ןרירַאב םלצ םעד ןּפיל יד טימ

 טכילתבש ענעדלָאג יד לָאז ךיא זַא

 -- ,ןרילרַאפ ןיוש קיבייא ףיוא
 "? ךַאנָאמ רעצרַאװש סע ךיא ןעק יו
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 ,טיוט ןייד ןעקרעד ,ןבעל ןייד ןעקרעד,
 .רעייט עגר עדעי זיא'ס

 ?4? ביוש רעד ךרוד ,לדיימ ,וטסעז סָאוװ

 רעייפ קיטולב ַא ץז ךיא,

 "!טנַאװעג ןייד ףיוא סנטָאש עקיטולב ןוא

 ,טייג לדיימ סָאד ןוא ךַאנָאמ רעד טייג

 .ןדניבעג קירטש טימ טנעה יד

 לָאמַא טימ ןבָאה רעגניפ טרעדנוה ןוא

 -- ןדניצעג רעייפ סָאד רעפראש

 .ּפעטס ןצרַאװש ן'פיוא רעייפ עטיור סָאד

 טנערבעגסיוא טָאה רעייפ סָאד זַא ןוא
 ,ןבילבעג זיא ׁשֵא עָארג סָאד ןוא
 טנערבעצ ׁשַא ן'פיוא ךיז ןבָאה
 ,ןביז טכיל-תבש ענעדלָאג
 ...ןביז טכיל-תבש ענעדלָאג
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 רע טסעינד םַאב

 טשיור רע ןוא טלמרומ רעטסעינד רעד

 .גערב םעד וצ סעילַאװכ יד טּפַאלק ןוא

 ,רעהַא זנוא טעמוא םעד טגנערב רע

 .קעװַא טייוו טפַאשקנעב יד טגָארט ןוא

 טייוו סעילַאװכ עצרַאווש יד ןופ ןוא

 ,ור ןוא טיוט ןופ ךיוה רעדימ ַא

 ףיוא רעטצניפ יד ליטש טערַאט

 .ילפ-לגיופ-רעסַאװ רעדימ ַא

 :ןָא לקנוט יד דליוו ךימ טקוק'ס ןוא

 ? רעהַא ָאד ,רעדמערפ ,וטסמוק יו,

 ,דימ זיא ץרַאה סָאד !זָאל ,ןעור זָאל

 ."רעווש ןוא ףיט םולח ןיימ זיא'ס ןוא

 .דימ ןוא ליטש טלמרומ רעטסעינד רעד

 טילפ רעטיצ ַא ,םיורט-רעביפ ַא

 -- ךַאלּפרעביוא ןצרַאװש ןרעבירַא

 .דיל ןעלקנוט ןופ דוס רעקיבייא רעד

 .םיש ןוא ליצ ןוא סקיב יד טלַאה ךיא

 ,טברַאפ לקנוט יד קעלפ רעטיור ַא

 גערב-רעסַאװ ןעָארג םעד אב ןוא

 .טברַאטש םולח-רעביפ רערעווש א

 ,ינק יד ףיוא רעדינַא לַאפ ךיא

 -- .קערש יד טנערב ןגיוא עניימ ןיא

 .טשיור רע ןוא טלמרומ רעטסעינד רעד

 .קעװַא טייוו טּפַאשקנעב יד טגָארט ןוא
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 רעד מ ער פ רע ד

 ,טניוו ןוא טכַאנ טימ טקייוועגסיוא רע זיא ןעמוקעג
 ,טַאמ ןשַאלעגסיױא ןעגיוא יד ןוא טרעביושעצ רָאה יד
 ,טַאלב ַא קידנעיסָא יו רעּפרעק ןייז טָאה טרעביפעג
 ,טניה יד ןופ רקפה םימ םיא ןופ טקעמשעג טָאה'ס ןוא

 טניר'ס יו טרעהעג בָאה'כ ןוא ןעוועג ליטש זיא לוק ןייז
 .טייוו רעד ןיא לכייט ַא יוו שיגַאזגיז טרָאװ ןייז
 ,םייר רע סָאװ טסײג-טכַאנ רעד יו ,שיטסנעּפשעג ןוא
 .דניק ַא ןופ םולח םעד וווצעגרע ןריפרַאפ ליוו ןוא

 טעב ןייז טעבעגסיוא םיא רַאפ ךיא בָאה רעטמעשרַאפ ַא
 טדערעג ףָאלש םענופ ןוא ןפָאלשעגנייא זיא רע ןוא
 .רעגייז םענופ קַאט קיט םוצ דייר עלעקנוט ,ערעווש

 ,טכַאמעגפיוא ןגיוא יד בָאה'כ זַא ןוא .ייווצ .עגר א
 טכַאנױטימ יד טילבעצ ךיז רעטסנעפ עניימ ןיא ףיט טָאה
 .רעגעלעג ןקידייל ןייז ףיוא טצילבעגפיוא ןבָאה ןרעטש ערָאלק ןוא
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 ך ַאנָאֹֿמ ר ע ד

 ,ךַאילש רעד קידרעבליז טעשטשילב רעסעמ ַא יו
 .ןײרַא טנָאזירָאה ןיא ףיט ךיז טדיינש סָאװ

 .ןייש-הנבל .דָאר עסייוו ַא .ןעלדניווש ןשזַארימ

 .ךאנָאמ רערעטצניפ ַא ףיוא-טייג ייז רעביא ןוא

 ךייט רעד ,ּפעטס רעד ,דניק סָאד ןוא גנילירפ רעד

 .ןייש ןוא טפוד ןופ טשיוראב ,ךיז ךעליירפ ןעלכיימשעצ

 ."ןיירַא דָאר-ףושיכ ןטעלָאיװ ןיא ןיירא ,ךַאנַאמ ןיירַא

 .ךיילג ןוא רעווש ,ןניוצעגסיוא ,רע טייג רעטצניפ רָאנ

 .טנַאה רעד ןיא רעסעמ ןטימ רע טמוק רעטנענ ,רעטנענ ןוא

 טנַאוװעג ןייז ףיוא טצירּפש גנילירפ ןופ טולב עָאלב סָאד ,ץילב א

 .דלעפ ן'רעביא עטלודעצ טייק ןוא דניק ןפיול'ס ןוא

 טציא ןוא ,רעפיצול ,ןעגנואווצַאב ךיא ּבָאה שינעדנעלב ןייד

 טצילב ץנייז ןגיוא יד רַאפ ןוא ךיז טמלצ ןוא טינק רע

 ...טלעוו עטקנעבעגסיוא יד ,עקיבייא יד טלעוו יד
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 רעקידניו רעד

 .םעלָאוװ טימ םיוא טייג גנורעמעד עַאלב יד
 .טניוו רעד ףיוא טקעמש רָאה יד ןיא ןעמולּב-ןרָאק עָאלּב טימ
 טנירעצ ןוא טרעטַאלפ ךעלַאגייפ-רעמוז ןופ שינעדנעלב ַא

 .טדער ןוא טייהרעמוטש טרעּביפ ,טפושיכ סעּפע ןוא

 ,םעב ןייז וצ טעװָאקעג ,רענעסקַאװרַאפ דליוו א ,רע ןוא

 ,דניז עטלא ןַא ףיוא לגענ יד טימ טלבַארנ

 -- דניק ַא ןופ ןברוח םעד ןוא םולח ַא ןופ ןברוח םעד

 .טעבעג טימ ןעיײרּפַאב טינ ךיז טזָאל סָאװ דניז ַא

 .ןירג ןעלקניפ ץנייז ןגיוא יד .ףיוא ךיז טבייה רע
 ןיהַא ואוו טינ ןיילַא טסייוו ןוא ןייג ךיז טזָאל רע
 .טכַארטרַאּפ ןייטש רעטייוו עגר א טביילב ןוא

 "! דניז ןיימ ,דניז ןיימ זיילרעד ,טָאג ןיימ ,טָאג ,
 ,טניוו ףיוא ּפָאק ןסייה ןייז טפרַאװרַאפ ןוא טלמַאטש רע
 .טכַאנ ןגעק ךעלעמַאּפ ןייג ךיז טזָאל ןוא



 עדַאלַאב ןוא דיל פֿ

 רעײלש :הלכ םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ןעגנילקעגסיוא טָאה טכַאנןטימ

 .ןעגנַאלק עצרַאוװש ,עפרַאש ףלעווצ

 -- לדיימ-הלכ עכיילב סָאד טנייוו

 ?ןעניּפש רעיילש םעד רימ טעוװ רעוו,

 "!ןעגנַאגעגסױא םידָאּפ ןיימ זיא'ס

 .ךעלעמַאּפ ריט יד ךיז טנפע

 עכיילב עליטש ,תונקז ןביז

 ,ןײרַא בוטש ןיא ףיט ןעקניה

 -- :ץכייוו סנטָאש טנוװָא -- ןגיוא

 ,ןעניר ןרערט ענייד טינ זַאל;

 ןעניּפש רעיילש ןייד רימ ןלעוו

 ."ץסייוו-רעבליז יד רָאה יד טימ

 רעגניפ-ץעבָאב עמורק ןבעוו
 .רעיילש ןיא ןײרַא רָאה עסייוו

 ןגױא עלקנוט ערעייז ןעלקניפ

 .רעייפ ןליק םענדָאמ ַא טימ

 ביוש רעד ףיוא ןטַאש ַא טלַאפ

 .רעייג ןטייוו ןדמערפ ַא ןופ

 ,לּפמעל ןופ ןייש רעלעג רעד טקנַאצ

 :ןעניּפש ,ןציז תונקז ןביז
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 לגילפ ַא ןיוש טעכָאפ ץיגרע

 .ןעניגַאב טימ טמעטָא'ס ןוא

 ."ןעייג ןזומ רימ ,טנוזעג ייז,

 ןעיינש יו ,סייוו רעיילש רעד טגיל'ס

 .טרעטיצ ,טרעטיצ ןוא שיט ןפיוא

 ןרעטשנגרָאמ ןופ ןייש םייב ןוא

 לניּפש ןרַאפ לדיימ סָאד טייטש

 רעיילש רעד ליק טעכָאפ'ס ןוא

 ,לגילפ עטיוט עסייוו ייווצ טימ

 .ןביוש יד ךיז ןקעלפ רעָאלב

 .רעייפ ןצירּפש ןקעלפ יד ןוא

 ,רעכיילב ץלַא טרעוו לדיימ סָאד ןוא

 .רעיילש רעד יוװ רעפייוו ןוא סייוו
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 ם ש ל עב

 ףרָאד ןופ דנאר םייב םש לעב רעד טייטש

 .ןרעיילש ענייז טלקיוו טנווָא רעד : טעז ןוא

 -- ןרעייפ ןצילב לקנוט רעד ןיא ןוא ,לקנוט

 .ףרָאט ןצרַאװש ן'פיוא גנועז ענעדלָאג ַא

 .טכַאנ ןופ ןָאפ ן'פיוא גנועז ענעדלַאג א

 ,ינק יד ףיוא רעדינַא טלַאפ רע .קילייה לָאמ יירד

 ידָאלעמ ַא יו המשנ ריא סיוא טקנירט ןוא

 .טכַארבעג ּפעטס ןטייוו ןופ טָאה טניוו רעד סָאװ

 ,ףושיכ םעד ןוא ןברַאפ יד ןופ רוכיש ןוא
 ,ןיילא טכַאנ רעד טימ עגר ַא ךָאנ רֶע טביילב

 .הרוצ ןייז ףיוא הליפת ַא ףיוא טרעמעד'ס זיב

 בושי םוצ דיירפ טימ קירוצ ךָאנרעד טפיול רע ןוא

 -- הרושב יד טנעוו עלקנוט ףיוא ןּפַאלקנָא

 "!ןייש לָאמ יירד ןוא טלעוו יד זיא קילייה זַא;
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 ט נװ ָא רע ד ןיביבכ

 ! רעטסעל -- ץיירק ן'פיוא טנווָא רעד ןיב'כ
 .געוו ןופ שטנעמ וד ,רימ רַאפ ינק טינ
 ןעינק וצ סָאװ רַאפ גונעג טסָאה וד

 .געט ענייד ןיא ,טכענ ענייד ןיא

 גנַאגרַאפנוז ןופ טולב סָאד טליּפש
 -- .טנעה עטציירקעג-טייוו עניימ ףיוא
 ,גנַאגרַאפנוז םעד טנעקרעד וטסָאה
 .טנעקרעד ךיוא ןעמַאנ ןיימ וטסַאה

 רעיורט ןיימ רַאפ לכיימש ןייד רימ קנעש

 .םיור ןיא קעווַא ייג רעטייוו ןוא

 ,רעיורט ןייז טָאה לזערג סעדעי ַא

 .םיוב ןדעי ןיא טפַאלש םלצ ַא

 ,רעיורט ןיא םיוב םעד טנעקרעד וטסָאה
 .טנעקרעד ךיוא ןעמָאנ ןיימ וטסָאה
 גנַאגרַאפנוז םייב טגייווש סָאװ םיוב רעד
 .טנעה עטציירקעגיטייוו עניימ ףיוא

 . ,סנטָאש טימ ךיז טגרַאװ טכַאנ יד ,רעה

 .םיורט טימ ןוא ןביולג טימ ,טיוט טימ
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 םעטָא ןצרַאװש טימ ּפָארַא טשיוו ןוא
 .םיוב ןוא זָארג -- לגיּפש-טנװַא םעד

 רעטסעל ,ןגעוו ןופ שטנעמ ,רעטסעל

 .העש רעטצעל ןייז ןיא םלצ ןיימ

 ,ןכייצ ַא גנורעטסעל ןייד זיא'ס

 .ָאד ןיב ךיא זַא ,ָאד זיא רע זַא
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 ּפערמט עלקנוט ףיוא

 ּפערט עלקנוט יד ףיורא ייג ךיא

 ןגעקא רימ טמיווש טמיטשַאבמוא ןוא

 .ןייוועגידניק ַא ,ךַאל רעקנַארק ַא
 .ןגער ןוא טכַאנױטימ ןופ טירט ןוא

 ןגעל טרעּפמולעגמוא ןוא רעווש ןוא

 סיפ עניימ וצ ךיז סנטָאש יד

 .רעווש ןרעוו ןגיוא עניימ ןוא

 ! רעהַא םס ןטיור טימ סוכ םעד --

 .ןגיולפעגכרוד זיא ןייש רעַאלב ַא
 .רעמ טינ סייוו ךיא ? ןיהאואוו ? ואוו ןופ

 טדער יצ ? רימ ןיא דניצַא טדער רעוו

 ?רָאה עטשוקעג-טניוו טימ דניק ַא
 טגָארט רע סָאװ ,ןקז ַא טדער יצ

 ?רָאי קיצכַא ענייז טרעקיוהעג

 ,רעה ךיא סָאװ רָאנ .טינ סע סייוו ךיא

 ,רָאלק ױזַא ,קיטכיל ױזַא זיא

 טריפ סָאװ ,ךַאילש רעד זיא'ס רָאלק יו

 .טיוט םנופ רעיוט ןעלקנוט םוצ
 טיור זיא טולב סָאד ,סייוו זיא געוו רעד

 ...!רָאי עצרַאוװש ידלַא יצ ,ךָאנ סָאוװ
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 ? טרירַאב טנַאה ןיימ דניצַא טָאה רעוו

 !טעבעג ןוא הבושת ןופ העש יד

 ךיז ףיוא טריּפש'ס ,ףרַאש טּפַאלק ץ'רַאה ןיימ
 .טייקיבייא רעד ןופ גיוא עגנערטש סָאד

 ךרוד טייג סיפ עניימ רעטנוא ןוא

 .דרע יד -- ביוטש ןוא ןוז ןופ ליונק ַא

 טרעוו קיטכיל ןוא ףיוא טמַאלּפ ץילב ַא
 -- -- -- טרעוװו רעטצניפ ןוא

 ! טזָאלרַאפ ךימ וטסָאה סָאװ ,טָאג ןיימ ,טָאנ
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 טפַאשדנַאל עקיטסברַאה

 .ןייש ןוא קירעיורט םַאזנייא ,טפַאשדנַאל עקיטסברַאה

 ןייד רעביא בוט-םש-לעב רעקילייה רעד טעוװ דלַאב
 ;ןייג עיזיוו רעלעקנוט

 ,דימ ןוא ליטש ךיז טלגנעלש סָאװ ,לכיימ ענרעבליז סָאד ןוא

 ,דילךענַאװש ריא טימ עקזָאירעב עניילק יד ןוא

 ,טנערב ןוא רעווש טרעביפ סָאװ ,הנבל עטיור יד ןוא

 .טנעה עמורפ ענייז ףיוא ןייגסיוא רעגנירג ןלעוו
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 ם יור ב ןסײװ ןופ עדַאלַאב יד

 ןלַאש ענעסירעצ ןיא סעמַאמ ןעייטש

 .ןלעווש עקיטנװַָא עלעקנוט ףיוא

 -- .רעגניפ ענעשַאלרַאפ .רעטכיזעג עכיילב

 .רעגנוה םעד ןופ ןעלטסָאּפַא ןציירד

 ּפעק ערעייז רעביא טנוװָא רעד טדניצ

 .םייוו ַא טיורב ַא יו ,ןָא הנבל יד

 .טנעה עטעטַאלרַאפ סעמַאמ יד ןקערטש

 .טדנעוועג טיורב ןסייוו םוצ קירעיורט

 ! םיוש רעזנוא ןיא לַאפ טיורב קיליײה;

 !םיוא זנוא זייל ,טיורב-ןצייוו קילייה

 ןטעב ערעזנוא ןיא טענק רעגנוה רעד

 ."ןטעלעקס-טכַאנ רעדניק ערעזנוא ןופ

 ,רעטסנעפ עלַא רעביא הנבל טרעטַאלּפ

 .רעטסנעּפשעג-טכַאנ רעביא ,ּפעק-רעדניק רעביא

 טיורב ןסייוו םענופ ןייש םייב ןעלכיימש

 .טיוט ןגנירג ַא ןּברַאטש ןוא רעדניק יד
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 ןלַארטש עריא ךייט ןיא הנבל טנערברַאפ
 .ןלַאפ טינ למיה םענופ ןעק סָאװ ,הנבל

 ןגיובעג ןלעווש ףיוא סעמאמ ןעייטש

 .ןגיוא ענעשָאלרַאפ טימ ןלַאש ענעסירעצ ןיא

 ,טיוט ןגנוי ַא ךָאנ העבש ךיז ןצעז ןוא

 .טיורב ןסייוו ןכָאנ העבש ךיז ןצעז ןוא
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 גנורעמעד יד .טליּפש ךוטסַאּפ רעד

 סױרַא דימ לפייפ ןייז ןופ טניר

 ,טכיל ןּפָארט ןטצעל םעד טקנירט ןוא

 .סיוא רעדלעפ יד ףיוא טרעטיצ סָאװ

 .ןקַאלג עצרַאװש יד טניוו רעד טגיוו םַאזגנַאל ןוא

 טייג'ס .טרעה ןוא טכרָאה רעוא ןיימ
 דיילק ןטייווראפ-םניוו ןיא טכַאנ יד
 טייוו סעיוו עצרַאװש עריא ןופ
 .םעבעג ָאלב ריא ,דניז עטיור ריא
 .ןקָאל עניימ קירעיורט ןעילב ץרַאה ריא ףיוא ןוא

 ? ןעשעג זיא סָאװ

 טנָאזירָאה ןופ גערב ןטייוו םייב

 ןעניּפש ןוא ןצרַאּפ יירד ןציז

 .טכיל-רעמעד ןופ ןייש ןעָאלב ןיא

 ,טכַאנ רעד ןופ לגיּפש ןצרַאװש םייב

 טנערב לגיּפש ןופ זָאלג ןפיוא ןוא

 טנייוו ןוא טכַאל סָאװ ,טכיזעג ךיילב ןיימ

 .ןענירעצ ךיור יוװ ןוא לּפענ יו טרעוו ןוא
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 םיוב ַא טשיור
 .םיורט ןופ טייצ יד .לימש המשנ

 .ןברַאפ עריא ןוא טכיל ריא טייקיבייא יד טניּפש טציא

 לוק ַא ףיוא ךיז טנייוועצ רימ ןיא ףיט רָאנ
 .ןברַאטש רַאפ ןוא ןענַאיװ רַאפ קערש רעצנַאג רעד
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 ןתוע ט יד ןופ עדַאלַאב יד

 .רעטסנעפ ןשיטכַאנ ןיא ּפָאק רעקנַארק
 .רעטסנעּפשעג -- ןגיוא ןוא .טָאג ןפור טנעה

 לוש רעשיטכַאנ רעד ןופ ךַאד ן'פיוא טייטש

 ליטש רעד ןיא טפור ןוא ךיז טגיונ סָאװ ,שמש א

 !טכאנ יד טקערש'פ ןעמעוו ,ןיירַא לוש ןיא ,--

 "!טכַארטענסיױא ךיא בָאה ,זיולק ןיא לטכיל סָאד

 טנַאװ-רעטסיולק ףיוא ןגעקַא טרעטעלק
 ,טנַאה ןיא םלצ םעד ,רעצרַאװש ַא חלג ַא

 !טכַאנ יד טקערש'ס ןעמעוו ןיירא רעטסיולק ןיא;

 ."טכארטעגסיוא ךיא בָאה טנערב סָאװ לטכיל סָאד

 ןגער רעד ןוא טניוו רעד טכַאנ יד טרעביפ
 .ןגעטש ןוא ןגעוו ןופ ןעמיווש וצ ןעמוק

 ןדיי עלַאפייח א םיוג ץעלַאפייה ַא
 .ןדירי ןוא קרעמ ןופ ,ןליזַא-טכַאנ ןופ

 -- ןריט יד ןכוז ןוא עדנילב ייז ןּפַאט

 "! ןריפ זנוא לָאז רעד -- ןפורעג טָאה'פ רעוו,
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 -- ןייש-תועט א עגר א ףיוא טצילב
 .ןײרַא לוש ןיא םיוג יד ןעייג

 -- ןייש-תועט א עגר א ףיוא טצילב
 .ןיירַא רעטסיולק ןיא ןדיי יד ןעייג

 -- ןריט יד עלַא רעטניה טכַאנ יד טלגירַאפ

 .ןריפרַאפ ןעק טכיל סָאד ,ןפור ןעק סָאװ טכיל סָאד

 ,רעטסנעפ ןשיטכַאנ ןיא ּפָאק רעד ךיז טנייוועצ
 .רעטסנעּפשעג קיביײא טעז ןוא טָאג טכַארט סָאװ ּפָאק



 ץרַאלַאב ןוא דיל ר

 ןײש ןסיײוװ םענופ עדַאלַאב יד

 ,לרעטכעט ,טרעמָאיעג גונעג;
 "!ןייּפ םעד טנייוועגסיוא ןוא
 טכַאנ ןופ ןָאפ ן'פיוא ,עמַאמ עז --
 ."ןייש ןליק ןסייוו א

 ,לרעטכעט ןיימ ,טכיל-תועט ַא,

 .רעמ טינ ,טכיל-תועט א
 ןייג סע לָאז רעדלעוו עטסוּפ ףיוא

 ."רעמ ןעמוק טינ ןיוש ןוא

 ,טכיל-תועט ַא ןעד סע ןעק יו --
 ?ןייז רָאג טכיל-תועט ַא

 ץרַאה ןגייא ןיימ ךָאד טלּפַאצ'ס

 .ןייש ןליק ןסייוו ןיא

 ,לרעטכעט ,עמשירק רעכיג גָאז,
 "! טיײטַאב סָאד סָאװ ,טסייוו טָאג
 ,ישעמַאמ ,זיא ןייש רעסייוו רעד ---
 .טייז רענעי ןופ ףור ַא

 ,ןעד ךיא ןעק יו ,טפור ןעמ זַא ןוא
 ? ןייג טינ ןעד ךיא רָאט יו
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 ץרַאה ןגייא ןיימ ןעד ךיא ןעק יצ
 ? ןיילַא טרָאד ןזָאל

 ,טניוו-םערוטש א זיא ןסיורד ןיא
 .יינש א זיא ןסיורד ןיא
 ,ןייש רעסייוו וד ,ךַאנ עגר ןייא
 -- ."ייג ךיא ןוא עגר ןייא

 ,לכעלַאש סָאד ךיז ףיוא טּפַאכ יז
 .טיור זיא לכעלַאש סָאד

 טולב ןגייא ריא ךָאנ רעטיור ןוא
 .טיוט ןופ ןייש רעד סייוו ןוא

 לרעטסנעפ םייב טייטש עמַאמ יד
 ןייא ךיז טקוק ןוא טקוק ןוא
 טץעוליס-לדיימ םעד טעז ןוא
 .ןייש ןסייוו ןיא ןייגרַאפ
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 עדַאלַאב ןוא דיל 9

 קי לג

 דלעפ ןוא ןוז ןעקנורטעג גָאט ןצנַאג א

 .רוכיש ןוא טשיױרַאּב םייהַא ךיא יינ טציא

 ,דימ ןוא רעווש ןעלקַאװ עניימ םיפ יד

 -- דיל ןוא דלָאג טרעביפ ןּפיל יד ףיוא רָאנ

 .רקיע רעד ךָאד זיא סָאד -- ,דלָאג ןיימ דיל ןוא

 ךייט ם'נופ ןטָאש ןיא ןעקנוזרַאפ גנַאל ןיוש

 .עדַארַאש-ןייטשלמרימ עטלַאק יד ,סקניפס רעד

 ךַאװש ןוא דימ טרעטיצ סנטייוו ןופ רָאנ

 .עדַאלַאּב רענעשַאלרַאפ ַא ןופ לַארטש רעטצעל רעד

 ?ץעדַאזערהעש הכלמ ַָא ,ןעד ייז ףרַאד רעוו

 ,עלַאביײט ןיימ ,דלָאג ןיימ ,אל ַאל ,אל ארט

 !ןריצַאּפש רימ טימ םוק ,טציא סוזערק ןיב'כ

 טילבעגפיוא ןבָאה עלא רענטרעג יד

 .ןרילָאק טעלָאיװ ןוא ָאלּב ןוא טיור טימ

 ! טצילב ןוא טכַאל ,טרעביפ ,טלקניפ'ס יו ,רעה

 ,עלאגייפ ןיימ ,דלָאג ןיימ ,אל אל ,אל ארט

 טכיל-הנבל ןיא גנילרעטעמש רעָאלב ַא

 ,רָאה ענייד ריד טשוק ,טלּפַאצ ,טרעטַאלּפ

 ,טכידעג ןיימ ןיא קידנגניז ּפָא טברַאטש ןוא

 .רָאלק ןוא לימש ױזַא םולח רעד זיא'ס ןוא
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 ,ןייש ןוא ליטש ױזַא ,רָאלק ןוא ליטש ױזַא

 ןריט עָאלב-לקנוט ךרוד ןייג רעזנוא יו
 ןייוועג ןרעבליז ַא רעה --- םיצולּפ רָאנ
 -- ןילַא ךיז ןופ ױזַא ,ךיז ןופ ױזַא
 .ןרילרַאפ ךָאנ ךיז ןעק גנידצלַא זַא ,דחּפ רעד

 !ץלַאצעק ןיימ ,דלָאג ןיימ ,טל אל ,אל ארט
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 ןביוט עסײװ ײרד יד ןופ עדַאלַאב יד

 :ךורּפש ַא לגיּפש םוצ לדיימ סָאד טגָאז

 ."ייווצ זיא סנייא ןוא סנייא

 טייוו רעד ןופ ןעילפוצ ןעמוק

 .יינש יװ ,ןביוט עסייוו יירד

 טכַאמעגוצ לָאמנייא ןגיוא יד
 -- קירוצ טכַאמעגפיוא ןוא
 לענש רימ טגנערב ,ןביוט עסייוו,
 "! קילג-לגניר ענעדלָאג סָאד

 ,טכַאנ ןגעק ןגיולפעג םנייא זיא

 .ןעגנַאפעג טכַאנ יד יז טָאה

 ,םָאלשלמרימ ןצרַאװש ריא ףיוא ןוא

 .ןעגנאהעגפיוא םלצ א יו

 ,ביוט עטייווצ יד ןגיולפעג ,ןגיולפעג

 .ןגרָאמ ןגעק ןגיולפעג

 ,לַארטש רעטיױר ַא טּפַאכעג יז טָאה

 .ןגרָאװרעד טרָא ןפיוא ןוא

 דלַאװ רעד טָאה עלַאבײט עטירד סָאד

 .ןעניּפשרַאפ טכיל-עשזדנַאלב טימ

 טינ ןיוש ןעק ןוא טעשזדנָאלברַאפ סע טָאה

 .ןעניפעג געוו םעד קירוצ
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 ךיילב לדיימ סָאד ,ָאלב זיא לגיּפש רעד

 .ייווצ יד טכיל יד לעג ןוא

 -- יירד סנטָאש ןרעטיצ לגיּפש ןיא

 .יינש יו --- ןביוט עסייוו יירד
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 דיל קירעיורמ

 ,ןפיוק ריד הנבל ַא לעוװ ךיא

 .ריּפַאּפרעבליז ןופ הנבל ַא
 ןעגנעהפיוא טכַאנַאב יז לעװ ןוא
 .ריט רעניילק ןייד רעביא

 ןלעטש ךיא לעוװ ריט רעד רַאּפ ןוא

 .יילב ןופ ןטַאדלָאס יירד
 ןטסטלע םעד -- עלַא ייז רעביא ןוא

 .ײלעצרַאּפ ןשינַאּפַאי ןופ

 ,ןטַאדלָאס עביל ,ןטַאדלָאס,

 !ןיירַא לביטש ןיא ךימ טזָאל

 הכלמ-תב רעניילק רעד טכַארבעג בָאה'כ

 ."ןייוו לגירק ןרעבליז ַא

 ,ןזָאל טינ ןרָאט ןוא ןענעק רימ --

 .טרעוורַאפ גנערטש זנוא טָאה ןעמ

 ,רעטסטלע רעד רימ וצ טגָאז ױזַא

 .דרעווש עקנַאלב יד טזייוו ןוא

 ,ןטַאדלָאס יד וצ ךיא גָאז
 : טכַאװ רעד ףיוא ןעייטש סָאװ
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 הכלמ-תב רעניילק רעד רַאפ בָאה'כ,
 ."טכַארבעג ןרעטש םענעדלָאג א

 ,ןרעמש םענעדלָאג ן'תמא ןַא,
 ,דמערפ רעד ןופ ,טייוו רעד ןופ טכַארבעג
 ןעיליּפשוצ ןרעטש םעד ךיא ליוו
 ."דמעה םענעדייז ריא וצ

 ,ןטַאדלָאס יירד יד ןכַאל
 ,טכַאװ רעד ףיוא ןעייטש סָאװ
 -- ץצנַאװ א ןטסטלע םייב טרעטיצ
 ,טכַאלעג טלָאװ רֶע ייהעלע

 ןרעטש םוצ רעגניפ םעד וצ טגעל'ר
 ; רימ וצ ענדָאמ סעּפע טקוק ןוא
 עילאק זיא םעּפע ,ונ ,םעּפע --
 ריד ייב לביטש-רעבייא ןיא

 ןייטש רעקירעיורט ַא ךיא ביילב
 טנעה ענעכָארברַאפ עליטש טימ
 ,ןענייוו וצ טייצ בָאה'כ רעדייא ןוא
 ,דנע וצ דיל סָאד ןיוש זיא
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 רענײניצ רעד עַאנ

 עלַאדיפ ןרעבליז ַא טָאה רענייגיצ רעד עַאנ

 .רעדיל טימ ךיירגיניק ַא ןוא ,ןגיוא עצראווש-ךעּפ ייווצ

 ןברַאפ עטעלַאיװ יד ןיײרַא טנייוו טנוװָא רעד ןעוו .םייצרעמוז
 עצראווש יד ףיוא רע טבייה ,לרעטסנעפ םעניילק ןייז ןיא

 טכַאנ ןגעק סטיוו
 ןרעביפ סענורטס רעביא רעגניפ ענייז ןוא
 ,ךלמ ןגניי ןופ דיל-השעמ ענייש-קירעיורט עטלַא סָאד
 ,טעשזדנָאלּברַאפ ּפעטס ןקיטנוװָא-ברע ןיא טָאה סָאװ
 -- ענרַאס עשירענייגיצ עטסקנַאלש יד טנגעגַאב טרָאד ןוא
 "! רַאה ןיימ ,ַאטירַאמ,, --- ?לדיימ ,וטסייה יו,
 ."רַאה ,טסמולח וד, --- "! ןייש טזיב ,אטירַאמ ,
 "! ַאטירַאמ ,םולח ןיימ וד עשז ייז;

 ןבעגעג םיא יז טָאה םולב-ןרָאק עָאלב א ןוא

 .ןטירעג םייהַא רע זיא ץרַאה ןיא דיירפ רעליטש ַא טימ ןוא

 ּפָאק ןייז רעביא ןוא רענייניצ רעד עַאנ טגניז ױזַא

 .טפַאשקנעב ןופ ןיורק עָאלב יד טרעטיצ

 ,ןעמוקעגניירַא ּפעטס ןיא גיניק רעד זיא טנוװָא ןדעי ןוא
 .עטבילעג ןייז ןפורעג לגיופ ַא ןופ לוק ַא טימ ןוא
 ןעגנַאז יד ןשיווצ ןופ ןוא טילבעג קיטייצ טָאה ןרָאק רעד
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 .ןפָאלעג ןגעקַא םיא רָאה ענעפַאלפעצ טימ יז זיא

 ,טעילוטעג ןטסורב עסייה עריא יצ ּפָאק ןייז רע טָאה

 -- טרעביפעג ןוא טלמאטשעגנ ןוא טלמרומעג ןוא

 "רַאה ,טסמולח וד , -- "!ןייש טזיב ,אטירַאמ ,

 "! ַאטירַאמ ,םולח ןיימ וד עשז ייז,

 ,ןבעגעג גנאזןרַאק ענעדלַאג א םיא יז טָאה
 .ןטירעג םייהא רע זיא ,ץרַאה ןיא דיירפ רעליטש ַא טימ ןוא

 ּפָאק ןייז רעּביא ןוא ,רענייגיצ רעד עַאנ טנניז ױזַא

 .עביל ןופ ןיורק ענעדלַאג יד טרעטיצ

 .ןעילפ ןרָאי ,ןעמוק ןרָאי ,ןעייג ןרָאי ןוא
 .םירבק ןוא ןעמולב ,ןזָארג טעוװַאכעגסיױא טָאה ּפעטס רעד

 רע טמוק טנווָא ןדעי ןוא ,טלַא זיא גיניק רעד
 ,ּפעטס ןופ לרבק ןטסליטש םוצ ךיילב ןוא שיטסנעּפשעג

 .זָארג םענירג םוצ ּפָאק ןסייוו-יינש ןייז טעילוט ןוא

 ."רַאה ,טמולחעג טסָאה וד , -- "!ןעוועג ןייש טזיב ,אטירַאמ ,

 "! ַאטירַאמ ,םולח ןיימ ןעוועג וטזיב,

 ,ןיורק רענעדלָאג ןייז ןיא למילב-רבק ןטיור ַא טימ ןוא
 .םיהַא געוו ןשיטכַאנ םעד רע טּפַאט

 ּפָאק ןייז רעּביא ןוא ,רענייגיצ רעד עַאנ טגניז ױזַא
 .רעיורט ןופ ןיורק עטיור יד טרעטיצ
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 עדַאינעדַאפלָאנ

 .סַאי
 -- סַאג ןוא קרַאמ ףיוא יינש רעסייוו

 .זעק רעסייוו רעקיטש עשירפ

 ּפולס-ךןפַארגעלעט ַא ףיוא

 : טגניז ןוא לקיטלָאש ַא טנַאּפש

 "! םייה ,ךעלַאדיי ,ךעלַאקבַאב עסייה , --

 ייווצ ןדיי םודנעּפ םודנעה

 -- ןעמַאזוצ ךיז ןּפַאלק ,ןפיול

 !ןעמַאמ רעד ןיא ,ןטַאט ןיא !ךַארט

 ,ײלרעלַא תוללק ענדָאמ
 .ןעמַארג ןיא בלַאה ןוא זרעפ ןסייוו ןיא

 רעהַא גייפ ַא ,ןיהַא גייפ ַא

 !למערװַא ַאנ !עטנ ,ריד ַאנ

 ּפולס ןפיוא קיטלָאש רעד טיירק

 !למעל ינוק עדייב ,ארוה, --

 .ייווצ ןוא סנייא ,ייווצ ןוא סנייא
 :יירשעג טימ רעדניק ןפיול
 !רע טייג ָאטָא ,רע טייג ָאטָא
 רעטיימורט ַא -- ,הרבח ,קירדנעמש
 ,טנַאה רעטכער רעד ןיא רֶע טלַאה
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 .רעטייווצ רעד ןוא לקייּפ ַא ןוא

 ,ןעגנוי-רעטסוש ,ןעגנוי-רעדיינש

 ,טנעה יד ןיא סעװטַארד ,ןעלדָאנ

 : ןעגניז ייז ןוא סױרָאפ ןעייג

 "!רעטכעט סנויצ ,ריא ,טגָאלק ןוא טנייוו,

 ,קירטש א ףיוא אבכוכ-רב טצנַאט

 ...לצימ שיקרעט ַא ןיא ךאמצַאה

 .רעטכעלעג א ןוא !סיב !ַָאװַארב --

 ,רעטסנעפ ןכרוד ,ףיוהלוש ןפיוא

 ; בר רעטלַא רעד סױרַא טקוק

 ! ףָארטש ןימ אזַא ,וינעטַָאג, ---

 ךָאװטימ ברע ןטסָארּפ א ןיא

 ...רעליּפש-םירוּפ ,םיצל הרבח

 ...ויצּפַאה ...קעמש א עקעבַאט

 ."רעליטש א ץפיז א ּפָארַא טלַאפ

 ...ףָאלש רעד טנייה ןלַאפרַאפ ןיוש ,--

 ,אינודלָאק טייר םיזעב א ףיוא

 .שטייב עגנַאל ַא טנַאה רעד ןיא

 ןטָאש א סיוא ךיז טיצ ריא רַאפ

 : שטייד יצח ,דיסח יצח

 "דומחת אל, זַא ,ןבירשענ טייטש'פ ,, ---

 ."שטייט םעד טינ ךָאנ סייוו ךיא ןוא

 .רעגניפ ןטימ אינודלָאק טשטייט
 ,רעדניליצ רעד ,למיירטש רעד טצנַאט
 :ײצילָאּפ רעטלַא רעד טמורב

 "רעדנילב ַא זיא ךַאמצָאה ,רעדניק, --
 "! רעטוג ַא זיא ךַאמצָאה ,רעדניק "--
 ,רעטכעלש ַא זיא ךַאמצָאה רעדניק --
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 קיּפוּפ םייב טינ ןשָארג ןייק טָאה'ר,

 ."רעטכעט עסואימ ןביז יד רַאֿפ

 :ךיוה רעד ןיא קעשאד א טילפ

 .רעטכעלעג א ןוא !סיב !ָאװַארב --

 : ינק יד ףיוא עלַא --- םיצולּפ

 ,דיילק-ךןרעטש ןעָאלב ַא ןיא

 ,ךיילב ןוא ךיוה תימלוש טייג

 .טייג לחר עמַאמ יד יו

 לקירטש ןדייז ַא טנַאה רעד ןיא

 (.םערב עצרַאװש ריא ליטש טרעטיצ'ס)

 עלַאגיצ ענעדלָאג סָאד טריפ יז

 ...םייהַא יינש ןסייוו ןרעביא

 ,רירפוצ ףיוא תימלוש טייג
 ,ריא ךָאנ דַארַאקסַאמ רעד ןוא
 ,רעיוט א וצ ןעמוק ייז זיב
 .רימ ַא וצ ןעמוק ייז זיב
 ...רעטייווצ ַא -- טלַאפ רָאטקעשזַארּפ ַא
 ...רעטייוו ,רעטייוו --- רעטירד ַא ןוא
 ; סױרַא דליש ַא טצילב קיברַאפ

 -- "םיוב רענירג, -- "עדרעוו לומָאּפ ,

 .רעטַאעט ןשידיי ןופ גיוו
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 עדַאירעשורַאבז

 ,ןעגנולקעגסיוא טָאה לָאמ ףלעווצ
 .רַאוטַארט רעד רענייז ַא יוו

 ,ןרעטמַאל-סַאג ַא םייהַא טייג
 .ןעניפעג ריט יד טינ רֶע ןעק
 :ןרעטש םוצ טנַאה יד וצ רֶע טגייל
 ,ןעניז ןרָאלק םייב ךָאנ ךיא ןיב --
 "? רַאנ םוצ רעוװ ךימ טלַאה רעדָא

 ןגעקַא םיא טמיווש טכַאנ רעד ןופ

 :רעייגיצ ַא טימ קַארפ רעצראוװש

 "!רעייפ לסיב א !גנוגידלושטנַא

 לגרָאג רעד זיא ןקורט -- "!עטיב, --

 ...רעיירד ןייק ענעשעק ןיא ןוא

 : םנַארעװער ַא טכַאמ רע ןוא

 ."ץנַארקנרע רעשזרַאבז לוולעוו , ---

 ךיז ןעשטאק טמערָאעג ןוא

 *.טשעדוד ,טשערַאקַאװ אעלַאק

 ,ןגיוב-ןגער ַא יו קיברַאפ
 : ןגיוא-עמשטערק ערעייז ןענערב

 טסערַאקוב ןיא ןלַאטרַאװק עשידיי ייוװצ (*
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 * "סז סקג86טז8 טאספ 4571?|"

 ,קידנטייר לסעפ ַא ףיוא

 .רעגניז-לדיל ַא םייהַא טרָאפ

 .רעגניי טינ רָאה ַא -- קיצעביז

 ,לכיט ןטיור-קיצומש ןייז טימ

 *.ץדָאק ַא טכַאנ רעד וצ רֶע טדניב

 ,ןלירב עליק עָאלב ייווצ ךרוד

 רעטכינ רעטכיד רעגנוי ַא טגניז

 .עדָא ןַא סַאּפ ןטיור םעד וצ

 ,דרע רעד וצ םינּפ ןטימ

 .ןרעטמַאל-סָאג רעד ןיוש טעּפָארכ

 ,יירד ןוא ייווצ רעגייז רעד טּפַאלק

 -- רערעק-ןעמיוק ַא -- טכַאנ יד טצנַאט

 .יײצילַאּפ ןבָארג ַא טימ

 ,ךעלטיה יד לָאמ סעדעי ןטייב

 .יינ סָאד ןופ ןצנַאט ייז ןוא

 ןגעקַא ייז טגנירּפש טכַאנ רעד ןופ

 :רעדניליצ רענעכָארבעצ ַא

 ,רעדניק ,ךימ דָאר ןיא ןיירַא טמענ,

 ! רעדניוו ס'ניבר םוצ וצ ךיז טרעה

 ,רעדנילב רעד ןיוש זיא קידוועעז

 .ןייג ןיוש ןעק רעמורק רעד ןוא

 ,םלוע-לגוק ,סעקָאב ,סעקַאינכ

 ,םלוג ןיימ טגנעה תואּפ ייווצ ףיוא

 .רעליק רעד טפול רעד ןיא טלּפַאצ

 ."וטזיב ואו עטבילעג ךַאג (*

 יקע ןַא 5
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 ,רעליּפש-םירוּפ ןוא ,ליּפש-קזוח

 ,תובומ-ילעב סלהק ןוא ,זיימ-רעדעלפ

 טלבוהענ ןוא טלקמעג טרעוו'ס

 ", ,תובוח ...לקמ ...םעונ לקמ ןיא יו

 : סנַארעװער ַא טכַאמ רע ןוא

 ."ץנארקנרע רעשזרַאבז לוולעוו ---



 לדַאלַאב ןוא דיל

 קח צי תדקע

 ?ןברק ןוא דניק ןיימ ,רעטציא וטסעז סָאװ --

 ָאלב-למיה ןקיטכיל ןרעביא :ץז ךיא ---

 העש עפיט ערעווש א לגילפ יד סיוא טיצ

 .ןברָאטשעג שטנעמ ַא טגנעה םלצ ַא ףיוא ןוא

 ,םוטש ןוא ךיילב ױזַא ,רעטָאפ ,וטסייטש סָאװ

 ?דרע'רד וצ ּפָארַא ךיז רעסעמ ןייד טשטילג'ס ןוא

 ,טרעשַאב ןרעדנַא ןַא זיא טיוט רענייש ןייד ---

 .םוק ןוא ,דניק ןיימ ,רעיורמ ןייד ןָא וט

 .ןעז םינּפ ןייז ליוו ךיא ? רעוו ,רע זיא רעוו --
 -- ןייש ןוא שילרעטסיוא ןוא ןייז רע ףרַאד קילייה
 !ןעמונעגוצ ןברק ןיימ טָאה סָאװ ,רעד טָא

 .דלעפ ןיא ןיוש טלקנוט טנװָא רעד ,דניק ,םוק --
 ,טלעצעג סָאד ךָאנ טייוו ןוא גנַאל זיא געוו רעד
 .ןעמוק טשרע ףרָאד רע ,רעכעלקילג רעד ,רע ןוא
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 ח ק ב ר

 ? טילב טנװָא רעד ןעוו ,עמַאמ ,וטסנייוו סָאװ --
 ,ןריובעג העש ןייא ןיא ךיא בָאה רעדניק ייווצ --
 -- ןריולרַאפ העש ןייא ןיא עדייב ןלעוו ןייג ןוא
 ? טימעג קידעמַאמ ןיימ ןטסיירט ןעק רעוו זיא

 :רעה ןוא גיוא ןייד ןופ רעיורט םעד סיוא שעל
 ,ןרעטש-האנש ַא טגנעה ןבעל רעייז ףיוא
 .ןרעק ךיז קעװַא ןטייווצ ןופ טעוװ רענייא ןוא
 .רערט עקידעמַאמ ןייד ףיונוצ ךָאנ ייז טדניב טציא

 ,ןייגרַאפ ןוזברעמ יד טעוו'ס ןעוו ,לָאמַא טעּפש רָאנ

 ןייטש רכדמ ןופ טימ רעד ןיא ןטייווצ ןרַאפ רענייא טעוו
 .טיור עקידנעייגרַאפ סָאד ןייטשרַאפ קידנרעטיצ ןוא

 ,ןעמענ רעדורב ןטייווצ ןופ טנַאה יד טעװ רענייא ןוא
 -- ןעמעשרַאפ ךיז קירעיורט ןוא ,קירעיורט סעּפע ןעלמרומ ןוא
 זנוא טרעדירברַאפ טציא ,ןבעל סָאד זנוא םַאה טדיישעצ

 .םיוט רעד
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 ף סוי

 !רַאה ַא ,ןעצ -- ?רעדירב ריא טנעז ליפיוו --

 .דניק ַא ךָאנ ,רעטסגניי רעזנוא זיא רעד ןוא

 ,טניוו-גנילירפ רעטשרע רעד טליּפש ןקָאל ענייז ןיא

 .רעצ רַאפ סיוא טייג ,םיא ךָאנ טקנעב רעטָאפ רעזנוא ןוא

 ,גנַאל רעדורב ןטסגניי ןייז ףיוא טקוק ףסוי ןוא
 ,טנָאמרעד ךיז סעּפע ןָא יו ,ליטש טלכיימש ןוא

 ,דנַאל ןטייוו םעד ןיא דניק א קיר'צ ךיז טעז רע
 .גנַאב ןוא םיז ןוא קיטעמוא םיא טרעוו'פ ןוא

 .טכיזעג ןייז רעטצניפ טרעוו ,ןעצ ענעי ףיוא קוק ַא

 ,טכיל ַא םיא ןיא ףיוא טייג ,דניק ץפיוא רָאנ קוק ַא

 .רעדימ ,רעכייוו ,רעליטש ןרעוו ןגיוא ענייז ןוא

 "! טנעקרעד טינ ךימ טָאה ריא ,סיוא רֶע טיירש ,ךיא ןיב ףסוי,

 -- טנעה יד ייז וצ סיוא רע טקערטש ךעליירפ ןוא --

 "!רעדירב ,לחומ ךייא ךיא ןיב ,דניק םענופ ןעמַאנ ןיא,
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 ךל מה דוד

 .ןוז יד טברַאטש רעטסנעפ סגיניק ןיא ןוליפַא
 .יינש יוװ ,סייוו ןוא ,טלַא גיניק רעד זיא'ס ןוא

 .ייווצ ןגיױא עלקנוט ענייז ןעשזדנָאלב רָאנ ףרַאה רעד וצ
 ...ןוז יד טברַאטש רעטסנעפ סניניק ןיא ןליפַא

 ,טיוט רעד -- לוק-רעדיוו ןייז טייטש ,םיא רעטניה ןוא
 ,רַאלַאט ןרעטצניפ ,ןטמערבַאב-דלָאג ןיא טליהעגנייא
 ,רַאה ןופ רַאה רעד -- ךיז וצ ליטש טלכיימש ןוא
 ,טיור טענימ ךיז ןיורק יד ּפָאק ןייז ףיוא ןוא

 ןפָאלשטנַא טרעוו ןוא ,ּפַאק םעד ןייא גיניק רעד טגיוב
 ףרַאה רעד ףיוא

 ףראד ןעמ :ןײלַא ךיז וצ טיוט רעד ליטש טלמרומ
 .ןייוועג ןשיטכאנ ןטצעל ןייז ןיא ןליהנייא גיניק םעד

 ,דניק ַא יו ,קיבױלג ןזעוועג זיא סָאװ םעד טָא
 ,טניוו ַא יו ,רקפה ןוא טָאג ַא יו קידניז
 .ןייש ןייז ןעק םולח ַא רָאנ יו ןייש ןוא
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 ךרַאירטַאּפ רע ד

 (עלַאדנעמ 'ר)

 ,ןרעטש רעפרַאש רעכיוה א ,דרָאב עסייוו א
 .ןגיוא עָארג יד ןיא לכיימש רעניד ַא
 .ןגיוצרַאפ ןרעדָא עָאלב טימ טנַאה עסייוו א
 .ןרעלק ןייז ךיז טלגיּפש רעטסנעפ ןפיוא ןוא

 --- ןגוצרַאפ סַאג יד טָאה לּפענ רעניד א
 ?ןרעה לּפענ רענרעבליז רעד ךימ טזָאל סָאװ;,

 ,ןרעטש טימ עלַאגעװ ַא טּפעלש עשטַאילק יד
 .ןגיובךךגער ַא ךיז טענימ ץעגרע ןוא

 ,רעטסנעפ סָאד טיירב טנפע ךרַאירטַאּפ רעד
 -- ןטלַאטשעג ךיז ןקעלפ לּפענ ןפיוא
 .רעטסנעּפשעג ןוא ןעמָאטנַאפ טימ ןבעל ַא

 ,ןגעוו יד ףיוא טרעטַאלּפ עברַאט ץעַארג ַא
 ,ןגער ןוא טניוו ךרוד ךיז ךעלריפ ןּפעלש'ס ןוא
 .ןטלַאהַאב טכַאנ ןופ םיוש ןיא ךיז ןליוו סָאװ
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 םימ ןקיזײל םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ןמ קיצ ײירק ענג םעד

 ,ךאילש ןעלקנוט ןפיוא רעקיזייל רעד טייטש
 : ףָאלש םנופ ןטקיציירקעג םעד טקעוװ ןוא

 ,רעוו ,םוזעי ,ָא ,טגָאזעג ריד טָאה רעוו --
 ? רערט ןיימ ןופ רעקילייה זיא ןיורק ןייד זַא

 ,גָאז ,םוזעי ַא ,טגָאזעג ריד טָאה רעוו --
 ? גָאלּפ ןיימ ןופ רעקילייה זיא ןיורק ןייד זַא

 ,דניק ַא ןיב ךיא --- : םוזעי טלמַאטש
 .טניוו ןפיוא םלצ רעד זיא םייח ןיימ ןוא

 ייוו לָאמ יירד ןוא ייוו --- : סוזעי טלמַאטש
 .יינש ןסייוו ןפיוא גנילירפ ןטיור ןיימ וצ

 ? םייה ןיימ זיא ואוו --- : רעקיזייל רעד טרעביפ
 ,םייל ןוא טניוו ןוא טכַאנ ןוא סבעווניּפש

 ,דמערפ רעד ןיא ךיא ןיב ,טָארט ןיימ לעטש ךיא ואוו
 .דמעה ןיימ ןיא ןענערב ,ןרעטש יוװ ,זייל ןוא
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 ,טניוו ףיוא ךיד ןגיוו ןעיורפ ייווצ ךיד ןוא

 ."דניק , :עטייווצ יד ןוא "!רעטבילעג , : טלמַאטש ענייא

 ,ןַארַאפ ּפיל א זיא דנואוו רעדעי ןייד רַאפ
 .ןַאמ רעטציירקעג ,ףוג ןייד ןקילייה סָאװ

 ,ןאראפ ינק ןענעז ןרָאד ןדעי ןייד רַאפ
 .ןַאמ רעטציירקעג ,ץיירק ןייד ןקילייה סָאװ

 ,ךיילג סנטָאש ןוא טניה יד וצ ןיב ךיא ןוא

 .ךאילש ןעלקנוט ןפיוא רקפה ןעיאוװ סָאװ

 ,ביולג ךיא ,רעקיזייל --- :סוזעי טלמַאטש

 ! ביוטש ןוא רערט ןייד זיא קילייה לָאמיירד זַא

 ,ןייוועג ןרעבליז ַא טניר םלצ םעד ןופ ןוא
 ןייג ךעליירפ ךיז טזָאל ןוא רעקיזייל רעד טלכיימש

 ןײרַא ףרָאד ןטעּפש ןיא טירט ערעווש טימ
 .ןייוו רעכעב א ךָאנ ןוא ,טיורב ןבאל א ךָאנ



 רצגנאמ קיציא 48 | 6

 ,חלנ ןטלַא םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ירַאמ רעקנַארק רעד

 למליהת ןצרַאװש םעד ןוא

 .ריט ןיא טּפַאלק רעױוּפ רעטלַא רעד

 .ףרַאש טייג טניוו רעד

 ,רימ ןפע ,חלג לרעטַאפ ,

 טכיל ַא יו סיוא טקנַאצ רעטכָאט ןיימ

 ףרַאד רעטכָאט ענייש עניילק ןיימ

 ."ריד ןופ טסיירט עטצעל יד

 ,ביוש ןיא ףיוא טרעטיצ לטכיל ַא
 -- טייגרַאפ ןוא עגר ַא
 ,טנַאװ רעד ףיוא טרעביפ ןטָאש א
 ,טייג חלג רעד ,ריט ןופ ּפירקס ַא
 דיילק ןצרַאוװש ןיא חלג רעטלַא רעד

 -- טנַאה רעד ןיא למליהת סָאד

 ,ךיילב זיא םינּפ ןייד ,ירַאמ ענייש ,

 ,דנַאל עלקנוט סָאד טקערש ךיד

 טייגרַאפ סָאװ ,טייקלקנוט עגר יד

 ,דיירפ עמַאס זיא ,דיירפ ךָאד זיא ךָאנרעד ןוא

 -- ,טייהרעליטש חלג רעד טלמרומ

 .טנַאה רעד ןיא למליהת סָאד
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 טניוו רעַאלּבכ רעד ,רעה ,לרעטַאפ ,רעה,
 ,ןייג ןענַאד ןופ םינ טזָאל
 ןרַאק רענעדלָאג רעד ,רעה ,לרעטָאפ ,רעה
 ?ןיינ לָאמיירד ןוא ןיינ טגָאז
 ּפעצ ענעדלָאג ערעווש עריא ןוא
 .ןייוועג ןיא ןעייגרַאפ

 ,דניק םערָא , :חלג רעד טלמרומ
 ,דנַאל עלקנוט סָאד טקערש ךיד
 טייגרַאפ סָאװ ,טייקלקנוט עגר יד
 ,"דיירפ עמַאס זיא ,דיירפ ךָאד זיא ךָאנרעד ןוא
 -- ,טייהרעליטש חלג רעד טלמרומ

 .טנַאה רעד ןיא למליהת סָאד

 זיור עטיור יד ,רעה לרעטָאפ ,רעה,
 .ןייג ןענַאד ןופ טינ טזָאל
 בלַאװש ץעָאלב יד ,רעה ,לרעטָאפ רעה
 ןיינ לָאמיירד ןוא ןיינ : טגניז
 לָאט ןיא ףיט לפייפ סכוטסַאּפ םעד ןוא
 ."ןייוועג ןיא ךיז טייגרַאפ

 ?שטנעמ רעד זיא סָאװ -- :חלג רעד טלמרומ
 ,טניוו ַא ,דניק ַא ,יורמטש א
 ,םָאג וצ טפור ןוא טקנעב המשנ יד
 ;םייה ןוא רעווש עקנארק יד טרעביפ
 ". .,דניז וצ טקנעב המשנ יד;

 טקוק רעטסנעפ ןיא ,ךיילב זיא חלג רעד

 .טנוה רעצרַאוװש ַא -- טיוט רעד

 וצ למליהת סָאד טעילוט חלג רעד

 !שוק ַא !שוק ַא :ןּפיל עריא וצ
 טנערב למליהת ןצרַאוװש ןפיוא ןוא

 .דנואוו עטיור א ,דנואוו ַא
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 טכאנ רעד ךרוד ןעגנילק רעקעלג ןוא

 .ננַאלג-ןילג ,גנאלג-ןילג ,גנאלג-ןילג

 ,רעווש ןוא ףיט טמעטָא חלג רעד

 ,רערט ַא טרעטיצ סעיוו ענייז ףיוא

 ,רעהַא זיב לָאמנייק יו טליפ רע
 ...גנַאב תמאב טםוט'ס זַא

 רצשגנאמ קיציא 08



 טדַאלַאב ןוא ריל

 געװ םיײב

 ,ןיילַא ןיב ךיא ,געוו רעד לקנוט

 .דניק ןופ ןטָאש א ןוא ךיא

 ,טַאהעג לסקַא ןפיוא בָאה'כ סָאװ עברָאט יד
 ,טניוו רעד ןגָארמרַאפ רימ טָאה
 טקנעשעג ןקעטש ןיימ הנבל רעדנילב רעד
 .טניה יד ןבײרטוצּפָא ףיוא

 ,קעװַא געוו םייב לימש ךיז ךיא ץעז

 ,דניק ןופ ןטָאש רעד ןוא ךיא

 ,סיוא ןרעטש ַא עדייב רימ ןקוק

 ,דניצַא ןרעטש ןייק טשינ טמוק

 טנייווס יו ךיא רעה ,ךיא ךַאל

 .דניק ןופ ןטָאש רעד ליטש

 :ױזַא גָאז ןוא לּפעק ןייז ךיא טעלג

 ? קערש ןייד ןוא רעצ ןייד זיא סָאװ ---

 ,םי רעצראווש ַא ,טכַאנ יד טייג'ס

 .קעוַא עדייב זנוא רעביא

 ,ןומ הליפת יו רעמ זנוא טביילב סָאװ

 .גערב םעד ייב ןעייטש רימ ןעוו
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 טנעה עניילק ענייד םיונוצ גייל ָאט
 :ױזַא ךָאנ רימ גָאז ןוא
 רימ ןבענ ָאד שטנעמ רעד זיא סָאװ
 יורמש --- ןטָאש ןייז ךיא ןוא
 תושר ןייד ןיא טָאג ןענעז רימ
 .ױזַא ,דניק וד ,ױזַא

 סיוא ןרערט ענייד ריד שיוו טציא

 ,דלעפ ןפיוא ךיד גייל ןוא

 ןייג ןוורענ ענייד ךרוד זָאל ןוא

 .טלעוו יד ןוא םולח םעד

 ןרעיורט טעוװ זנוא ןבענ ןוא

 .טלעצעג ריא ןיא טכַאנ יד

 ,ןײלא ןענעז רימ .געוו רעד לקנוט

 .דניק ןופ ןטָאש רעד ןוא ךיא

 ,טַאהעג לסקַא ןפיוא בָאה'כ סָאװ עברָאט יד

 םניוו רעד ןגָארטרַאפ רימ טָאה

 טקנעשעג ןקעטש ןיימ הנבל רעדנילב רעד

 .טניה יד ןבײרטוצּפָא ףיוא
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 ט נ וו ָא

 -- רעכעד יד ףיוא טנווָא

 .רָאלק ןופ ןוא לקנוט ןופ בעוועג

 ָאלב ןוא דלָאג ןצילב ןרעטש

 .רָאה עניימ ןיא ,טכיזעג ןיימ ףיוא

 ,ליטש זיא טירט ןיימ
 ...טדניצ ןוא טשעלרַאפ ,טדניצ עגר יד
 ּפָא שימטיר טגנילק רימ ןיא ףיט ןוא

 .טניוו ןוא ביומש ךרוד ןייג ןופ רעצ רעד

 ,רימ טימ םוק

 .ןייג ןעמאזוצ ליטש רימָאל ןוא

 ,טכַאנןטימ ןופ גערב םייב ,סייוו ךיא

 .ןעזרעד טכיל עטצעל סָאד רימ ןלעוו

 טכענ עניימ ךרוד

 .טליהעג ץילב ןיא ,ןאגעג טָאג זיא

 רימ ןיא טירט ענייז ןבָאה'ס ןוא

 .םליּפשעג ןוא ןעגנולקעג טכיל טימ

 טצילבעגפיוא ןרעמש ןבַאה'ס ןוא
 .רָאה עניימ ןיא טכיזעג ןיימ ףיוא
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 ,םיורט רעזנוא ןיא ןַארַאפ טָאג זיא
 .רָאװ רעד ףיוא ןענַארַאפ רע זיא

 םיא וצ געוװו רעד
 .טניוו ןוא ביומש ןוא טכַאנןטימ זיא
 -- טכיל סָאד רימ ןענַא עלַא ןוא

 .דניק סָאד ןוא ןקז רעדנילב רעד

 ,רימ טימ םוק

 .ןייג ןעמַאזוצ ליטש רימָאל ןוא

 טכַאנןטימ ןופ גערב םייב ,סייוו ךיא

 .ןעזרעד טכיל עטצעל סָאד רימ ןלעוו
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 גנוטרַאװרעד

 שינרעטצניפ טרעדיילש סָאװ ,טנַאה יד

 ,דרע רעד ןופ ןקע ץלַא ןיא
 ,טכיל ןופ ץעג ןסייוו םעד טָאה יז

 .טרעטשעצ ןוא טרעטעמשעצ דמַאז יו

 טכיל סָאד יו רעסערג זַא ,סייוו ךיא

 ,םורפ ןוא ליטש לקניוו ןיא טנערכ סָאװ

 ,טייקרעטצניפ עסיורג יד טָא זיא

 .םורַא טלעוו עצנַאג יד טמענ סַאװ

 ,טייקרעטצניפ רעפיט ןיא ,טכַאנ ןיא
 .טקעדעגנייא ןעמָאנ ןייז טָאג טָאה
 ,ץרַאה ןופ ףיט יד טפור'ס ןעוו רָאנ
 .טקעלּפטנַא דָאנג ןייז ץילב א יו ,טרעוו

 ,טכַאנױטימ ןופ גערב םייב ייטש ךיא
 .טרַאּפשעגנַא ןקעטש ןעָארג ףיוא
 ,טרוגעגנַא דחּפ טימ ץרַאה סָאד
 .טרַאװ ךיא ןוא ןגיױוא יד טכַאמרַאפ

 ,טגניז ןוא טשיור ןוא טגנילק רעטצניפ יד

 .ןייא ךיז טרעה ןוא טימ טגנילק טולב ןיימ
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 ,ןייש ןוא טכַאנ ןופ שיור ַא ףיוא טייג'ס
 .טינ ךיא םסייוו --- סָאװ ...ךַאנ סעּפע ןוא

 ,ףיוא טםרעטַאלפ עקסַאמ ענירג ַא

 .ַארג ןוא לָאטש יוװ ,ףרַאש ןניוא יד

 -- ןייצ עטלַאק עריא ןצילב'ס ןוא

 .ָאמשינ זיא רע ,טָאג ףיוא טסטרַאוװ וד

 ,גנונעקייל ץעסיורג יד זיא סָאד

 .ףיוא גנוקעלּפטנַא ןייז רַאפ טייג סָאװ

 םיא רַאפ טבעווש עכלעוו עקסַאמ יד

 .ףוס-ןיא םוצ ּבױהנָא םענופ ךָאנ

 ,טכַאנױטימ ןופ גערב םייב ייטש ךיא
 .טרַאּפשעגנַא ןקעטש ןעָארג ףיוא
 ,טרוגעגנָא דחּפ טימ ץרַאה סָאד
 .םרַאװ ךיא ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ
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 לניּפש ןיא ט נ וו ָא

 דמעה ןצרַאװש ןיא טנוװַא

 ,טעז ןוא לניּפש ןרַאפ טייטש

 ,ךרוד ןבלַאװש ןרעטַאלפ'ס יו

 .טייגרַאפ ןוז יד יוװ ןוא

 טרעטנַאלּפרַאפ טביילב רָאנ בלַאװש ַא

 .ןיּפשעג-טנװַא ןעָארג ןיא

 ,קיטסגנַא לגילפ יד ןענייוו

 .ןילפ רעטייוו ןליוו ןוא

 ,דמעה ןצרַאװש ןיא טנווָא

 .סיורג ןוא לקנוט ןגיוא יד

 טרעטיצ'ס יו קיאור טקוק

 .םיוא רעטַאלפ-לגילפ רעד

 טוט -- טײקַארג לטניּפ א

 .ןיּפשעג-טנוװָא םעד ןיא טגנעה

 ,דרע יד לגילפ יד ןשוק

 .ןילפ רעטייוו טינ ןליוו ןוא

 ,ןגיוא ענירג טימ לגיּפש רעד

 :ןָא טגװַא םעד טקוק
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 רעדנואוו רעליטש א טָאה'ס,

 ."ןָאטעגּפָא ךיז רימ ןיא

 טולב ןּפָארט רעטיור ַא

 ,ףיוא לניּפש ןיא םַאזגנַאל טייג

 הנבל עטיור ַא -- טבעווש ןוא

 .ףוס-ןיא םוצ ךעלעמַאּפ

 דמעה ןצרַאוװש ןיא טנווַא

 .ינק יד ףיוא רעדינַא טלַאפ

 טניר לניּפש ןכרוד ןוא

 .ידָאלעמ עסייוו א
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 560 טסוא ס

 ,ךייט ןצרַאװש ןיא ךיז ןענרעטש ןעלגיּפש

 .דיל ַא רערט ַא זיא ןרעטש רעדעי

 ,ןגיוא עקיטסברַאה יד טימ ןַאװש רעסייוו

 טימ ןרעטש טימ ךייט םוצ ךימ םענ
 .יינש יו ,םייוו ןענעז ןרעטש

 .ןוז םנּפָארט עטיור טימ טליּפשעג טנייה בָאה'כ

 .טכַאלעג גרָאז ןָא רימ ןיא טָאה סיּפע

 ,דלָאג טלקניפעג טָאה סעיוו עניימ ףיוא

 ,טכַאנ יד ךיז טרעיילשעג טָאה לסקַא עניימ ףיוא

 .ךייט רעד ךיז טנקלָאװעג טָאה ןגיוא עניימ רעטניה ןוא

 ,ןגיוא עקיטסברַאה יד טימ ןַאװש רעסייוו

 ָארג ןוא גנורעמעד ןענעז לגילפ ענייד
 .געוו ןפיוא סנטָאש עניד ןּפרַאװ ייז
 ,ָאלב טנוװָא רעד טנייוו ןגיוא עניימ ןיא

 .ביוטש ןיא טָאג ןכוז רעגניפ עניימ ןוא

 -- ?טינ ךיא סייוו רשפא ןוא -- סייוו ךיא

 ,טכַאדעג דניצַא רימ ךיז טָאה רשפא

 ,דייל ןוא גנורעמעד ןופ געוו ןפיוא זַא
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 טכאנ רעד ןופ תוכלמ סָאד טשוקעג ךימ טָאה
 .ךייט רעצרַאװש רעד ןיב ןיילַא ךיא ןוא

 ןאוש רעקיטסברַאה ,טסלבוט וד ןוא

 רָאלק ןרעוו ייז ןוא ,לגילפ ענייד רימ ןיא

 טייגרַאפ ןוז יד ןעוו ןגיוא-רעדניק יו
 .רָאװ טרעוו יז ןעוו .טפַאשקנעב יד יו ןוא

 ,ןאווש רעסייוו
 ,ךייט רעצרַאװש

 .המשנ ענעדלַאג
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 קוד יה ןטלַא םעד ןופ עדַאלַאב יד

 -- דרעפ ןלעקנוט ןפיוא קודייה רעד טילפ
 .דרע רעשיטכַאנ רעביא טניוו א ,רעכיוו ַא

 ,טניוו ןיא דרָאב יד ,לסקַא ןפיוא סקיב יד
 .טניה ןוא ,סנטָאש ןוא ,רעפרעד-- םיא רעטניה ןוא

 -- בױט יד קיטסגנַא טעקרָאװ טסענ ןעמערַאוװ ןיא
 ףיוא ןוא דרָאמ ףיוא טייר קודייה רעטלַא רעד

 .ביור

 ,טכיל טימ ןגעוו יד ןסָאנרַאפ טָאה רעוו רָאנ
 טזױלבטנא ןוא גיוא סָאד שזַא טדנעלב'פ זַא

 ? טכיזעג סָאד

 ךַאילש ןופ םנטָאש יד ןָא טקנירט הנבל יד
 .טכַאנ רעביא ףיוא טכיל ןסייוו ריא טימ

 ףָאש עצראווש יד ןָא טגייז הנבל יד

 .ףָאלש ברע ךעלימ רענרעבליז ריא טימ

 טסיש ,טליצ ,םקיב יד טּפַאכ קודייה רעד

 טסינ םָארטש-טולב ַא ,ףורַא הנבל רעד וצ
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 ,טלַאפ ,טלקַאװ יז .ליומ םענרעבליז ריא ןופ

 ןופ ןיורק רעד ףיוא טיור ןעגנעה טביילב ןוא

 .דלַאװ

 דרעפ ןלעקנוט ןפיוא קודייה רעטלַא רעד

 .דרע רעשיטכַאנ ףיוא רעכיוו ַא יוו . טילפ

 טניוו ןיא דרַאב יד .לסקַא ןפיוא סקיב יד
 ,טניה ןוא ,סנטָאש ןוא ,רעפרעד םיא רעטניה ןוא
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 נוצ ןיא

 ,םענעפיוטשרַאפ ַא ןופ ץרַאה סָאד יו ,נוצ רעד טגָאס

 .יינש רעסייוו רעד טילב רעדלעפ יד ףיוא ןוא

 ,ךיז ןשעלראפ ןוא ןעילג ,ןצילב ןניוא עטיור

 .יינש רעסייוו רעד טילב קיטכיל ןוא רָאלק רָאנ

 ,ץרַאה סָאד זיא לקנוט רָאנ ,רָאלק ןענעז ןגעוו יד

 .םוא טייקסייוו רעפייר ןיא טעשזדנַאלב סָאװ

 םוטש ןוא דימ למרומ ןוא רעה ןוא עז ךיא

 ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא ןעמָאנ ןעָאלב ןייד

 .ןײרַא טכַאנ רעסייוו רעד ןיא ןעמָאנ ןעָאלב ןייד

 ,קירוצ קנופ רעד טילפ ,גוצ רעד טנָאי'ס ןעוו

 ןעוועג רָאג טפַאשקנעב יד קנופ רעד טלָאוו'ס יו

 ,קירוצ געוו םעד קידנכוז טרעטאלפ סָאװ

 .ןייוועג-דניק ַא ןופ םמערָא יד ןיא טברַאטש ןוא

 ,רימ רעטנענ וטסרעוו עגר עדעי ןוא
 ,טניוו ןיא טציירקעג טגנעה טפַאשקנעב ןיימ ךיוא לייוו

 םוא ץעגרע טרעטאלפ םידעפ-בעווניּפש יו

 ,טניּפשעג לָאמַא טָאה רעיורט ןיימ סָאװ ,ץלַא

 .טכַארטרַאפ לָאמַא טָאה טפַאשקנעב ןיימ סָאװ ,ץלַא

 ,טכַאנ רעד ןופ טייקסייוו יד ןוא ךיד רָאנ ךיא ןעק טציא

 .טכַאנ רעד ןופ טייקסייוו יד ןוא ךיד רָאנ ךיא ןעק טציא
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 ,םענעסיוטשרַאפ ַא ןופ ץרַאה סָאד יוװ ,גוצ רעד טגָאי'ס

 .יינש רעסייוו רעד טילב רעדלעפ יד ףיוא רָאנ

 ,ןייז קיטכיל ןוא רָאלק ױזַא טלָאװ המשנ ןיימ ןעוו

 !יינש רעטיירּפשעצ-סיײװ ,רערָאלק רעד טָא יו

 ,ץרַאה סָאד זיא לקנוט ןוא ,טכַאנ יד זיא קיטכיל רָאנ

 םוא טייקסייוו רעפייר ןיא טעזדנַאלב סָאװ

 ,םוטש ןוא דימ למרומ ןוא רעה ןוא ץז ךיא

 ,ןיירַא טכַאנ רעד ןיא ןעמָאנ ןעָאלב ןייד

 .ןיירַא טכַאנ רעסייוו רעד ןיא ןעמַָאנ ןעָאלב ןייד
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 ננילירפ

 .רעליק טניוװ-טנווָא

 -- רעליטש ןוא רעקיטכיל ןרעוו ןגיוא עניימ

 .טנייוועגסיוא ןיוש זיא רעיורט ןופ רערט יד

 .טרירַאב ץרַאה ןיימ טָאה לגילפ רעסייוו ַא

 גנילרעטעמש רענירג ַא
 .ןסערּפיצ עלקנוט רעביא טמאלפעגפיוא טָאה

 ,סייוו'כ
 גנילרעטעמש םענירג םעד גנילירפ רעד טעוו לָאמנייק

 .ןסעגרַאפ טינ

 ,רימ ןיא ףיט

 ןרעייפ עקיביולג סנטָאש ןָא ןדניצ

 .ןרעיילשרַאפ רעטסנעפ עניימ טמענ ןייש רעלקנוט ַא
 גנירג ןוא ליטש טרעטַאלּפ רעטסנעפ ןיימ ףיוא רָאנ

 .גנילרעטעמש רענירג ַא

 ןריולרַאפ ואוו-ץענרע ,רעמכיד ןרוכיש ַא ןופ דיל-טנוװָא

 יינ רעטציא טסרעוו ,טקעלּפטנַא-יינ רעטציא טסרעוו
 .ןריובעג

 -- טנעקרעד ךיד בָאה'כ

 .ןריולרַאפ דרע רעד ףיוא טינ טייג טייקנייש עגר ןייק
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 ענעסירעצ ןיא טכַאנ יד טכירק סרעלעק עלקנוט ןופ

 ןלַאדנַאס

 עניימ רעביא רעיילש רעצראווש ריא טעוו דלַאב

 ןלַאפ ןגיוא

 ,רעכעד יד ןופ ןסקעלפער ענעדלָאנ יד ןקעמרַאפ ןוא

 ,ןרעיוט ,ןריט עלַא ןופ ןרעייפ ץעלַא ןשיורַאפ ןוא

 רעכעל ןוא |

 ,טנעוו עניימ ףיוא גנילרעטעמש םענירג םעד ןקיציירק ןוא

 .טנעה עניימ ןיא ןגייווצ-רעיורט עצרַאוװש ןדניצנָא ןוא

 .ןייגרַאפ ןוא רעיורט ןופ ,שינעדנעלב ןופ עגר ַא

 -- ,ץירַאה ,רעקרַאטש ביולג

 ,רענעש לָאמנעצ ןייגפיוא גנילירפ רעד טעוו דלַאב

 !ןעוועג יו
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 עדַאלַאב יד

 ,רעטסעװש-ןקנַארק רעסײוװ רעד ןופ

 לָאטיּפש ןעלקנוט םעד

 לכײמש ןטצעל ןײמ ןוא

 לָאטיּפש ןופ רעטסנעפ עָאלב יד

 .טכַאנ ,רעלקנוט ,רעלקנוט ןרעוו

 גיוא-הנבל עטיור סָאד טָאה קרַאּפ רעד

 ,לָאט ןיא רעפיט ןטנוא ןוא .טכַאמרַאפ

 ."ירַאמ עא, ןכַאנַאמ עגנוי ןעגניז

 -- ןגייווצ יד ףיוא לגייפ עקנַארק

 .יל יל ירט

 .ןגייווש .טניוו .טכַאנ

 ,טירט-רעטסייג

 : ןרעטַאלּפ ןעלטנַאמ עצרַאװש
 "! טימ ךימ םענ !טימ ךימ םענ,

 ןרעטַאלּפ ןעלטנַאמ עצרַאװש
 .לָאטיּפש ןופ ןטעב עסייוו יד רעביא
 ןרעטַאלפ ןעלטנַאמ עצרַאוװש

 .לָאט ןיא רעפיט ,רעפיט ּפָארַא
 ,ייברַאפ ,יײברַאפ
 יירד עטצעל יד ןופ רענייא רָאנ

 : ןייטש עגר ַא טביילב
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 ! ןיינ --

 טניר רעטסנעפ םענעּפָא ןכרוד
 .ןייוועג .טניוו .טכַאנ

 ! רעטסעווש-ןקנַארק --

 .ליטש ...

 ! רעטסעווש-ןקנַארק --

 ,ליטש . ..

 רררק -- ךיז ןענעפע ןריט

 .ּפָאלק -- ךיז ןכַאמרַאפ

 עטקיטעּפשרַאפ ַא יו ,רעטסעווש עסייוו יד
 ,הנבל

 ,ּפָאק ןיימ רעבירַא ךיז טגיוב
 ,טרעה ,טרעה ןוא
 ,גנַאל וצ ךיז טרעה

 דרע יד גניװצַאב ךיא יו
 .גנַאזעג ןסייוו ןיימ טימ
 ,טולב ןיא ןענערב ןרעטש
 ליק ןשיור ןכייט ןוא
 טלכיימש יז -- לכיימש ךיא
 ,ליטש רעטייוו ןוא

 ןיימש טביילב רעטסעווש עסייוו יד

 .טנעה עטציירקעג טימ

 ,טנעמונַאמ-לָאטיּפש ,הבצמ -- עגר א
 ןייג ןַאד ךיז טזָאל ןוא

 טירט ענעשַאלרַאפ טימ

 .רעטסנעפ םענעפַא םוצ

 .ןייוועג .טניוו .טכַאנ
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 שינעדנעלב םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ןטנַאנירב יײװצ יד ןוא

 "? ליסַאװ ,ןסקיב יד ןדָאלעג,

 ! רַאה ,ןדָאלעג --

 /? רַאנ ,וטסלכיימש סָאװ;

 -- ןגנילק רעקעלג-טכַאנ יד ,רעה --

 .ןָאלג-ןילג ,ןָאלג-ןילג

 -- טייג עדערעשט עצראווש יד

 .ןַאלג-ןילג ,ןָאלג-ןילג

 .טיילפ רעד ףיוא טליּפש טניוו לכוטסַאּפ סָאד ןוא

 -- .טעּפש

 "? ליסַאװ ,דרעפ יד טלטַאזעג

 ! רַאה ,טלטַאזעג --

 "? רַאנ ,וטסלכיימש סָאװ,

 ארררק ,רעטסניפ ,טכַאנ ---

 ?ַאה זנוא טנרָאװ רעוו

 ? טניוו רעד ? בָאר רעד

 : ! ַאכ-ַאכ-ַאכ-ַאכ

 !דניק םירָא ןיימ ,ןטיהַאב ךיד טָאג לָאז

 דרעפ ייווצ !ףַײפ ַא
 .דרע רעצרַאװש רעד רעביא ןעילפ
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 ,לטָאז ןיא סרעטייר ייווצ
 .דרעב יד ןיא טניוו טימ
 .ךייט ַא ,דלַאװ ַא
 .קירב ַא

 .ּפָאהיּפַאה

 ! רעבירַא
 ,קירוצ ןעילפ רעמיוב ןוא ןטעוליס
 .ּפמוז ַא

 .ּפָאהיּפָאה

 ! רעבירַא

 ! קירוצ ןייק ָאטינ

 "? ליסַאװ ,וטסעז סָאװ,
 .ןילג לרעייפ ַא --

 .טיור לרעייפ ַא
 .ןירג לרעייפ ַא
 -- טיצ ןוא טפושיכ'ס
 .ןיהַאדאוו טסייוו טָאג

 !ָארק ,רעטסניפ !ּפָאטס

 "? ליסַאװ ,וטסעז סָאװ,

 ,טכַאנ רעד ןופ דנַאר םייב ---

 .לימ עשיטסנעּפשעג יד
 רעטסנעפ ןיא עקלַאסור עקנַארק יד ןוא

 ; םיצ ןוא ,טפושיכ ,טקניוו

 "!רעטסנעש ןיימ ,רעטסעב ןיימ,

 !ָארק רעטצניפ !ּפָאטס
 .טעּפש וצ .טנרַאװ ןעמ,
 ,ליסַאװ ,יודיוו גַאז
 -- טעבעג ןייד ךיג גַאז
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 ?רַאנ וד ,ןסעגרַאפ
 ,רַאה טציא זיא ּפמוז ןופ ךלמ רעד

 ."דרָאב רעקיטיוק רעד טימ ּפמוז ןופ ךלמ רעד

 -- ןעגנילק רעקעלג-טכַאנ

 .ןָאלנ-ןילג ,ןָאלג-ןילג

 -- טייג עדערעשט עצרַאוװש יד
 .ןַאלג-ןילג ,ןָאלג-ןילג

 טיילפ רעד ףיוא טליּפש טוט לכוטסַאּפ סָאד ןוא

 .טעּפש
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 ועטמיק ןוא װעסָאק ןשיװצ

 וועטיק ןוא וועסָאק ןעשיווצ
 .ןענורב רענעדליג ַא טייטש
 רעסַאװ ןרָאלק ,ןפיט ןיא
 .ןענופעג ןוז א ךיא בָאה

 ,גרעב עָארג ןיא טכַאנ רעד
 .ןגעקַא ןוז יד ךיא גָארט

 ,ןייש םענעדלָאג ,ןרָאלק ןיא
 .ןגעוו עלַא ןעילב

 סרעדיינש ןטסָארּפ ַא ןיב ךיא
 ,דניק ןריולרַאפ-דליוו
 ןרָאי עגנוי עניימ טלעטשעג
 .טניוו ןיא ןרעדנַאװ ףיוא

 ,ןענופעג סע ךיא בָאה טציא
 .ןיימ קיביײא ףיוא סע זיא טציא
 ,ןגעוו עלעקנוט יד ןופ טכיל סָאד
 .ןייש רענעדלָאג ,רעניד רעד

 ךעליירפ ןוא ךעלעמַאּפ ךיא זָאל
 .ןייג ךיז לָאט ןיא ּפָארַא
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 ןגעוו עָארג יד ןלעוו יצ

 ?ןייטשרַאפ טכיל ענעדלָאג סָאד

 ,ןּפיל יד ףיוא טרָאװ עקיטכיל סָאד

 .טנַאה רעד ןיא ןייש םענעדלָאג םעד

 לטסָאּפַא רעטצעל רעד ןיב ךיא

 .דנַאל ןטקעלּפטנַא-יינ ןופ

 וועטיק ןוא וװעסָאק ןשיווצ
 .ןענורב רענעדליג ַא טייטש
 רעסַאװ ןרָאלק ,ןפימ ןיא
 .ןענופעג ןוז א ךיא בָאה
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 ןײטש ןדעי ןופ

 דלעפ ןדעי ןופ ,ןייטש ןדעי ןופ

 .טכיל ןייד סױרַא רימ וצ טנייש

 -- ינק עניימ רעטיצ טימ גיוב ךיא

 .טכיזעג ךילרעדנואוו ןוא סיורג וד

 ,געװ ןפיוא לזייה ןדעי ןופ
 ,דיילק ןעָארג ,ןטסַארּפ ןדעי ןופ

 דרע עטייוו ,עצנַאג יד טגניז
 .טעבעג ןופ ןוא דיירפ ןופ דיל סָאד

 ,לרעטסנעפ ןלעקנוט ןדעי ןיא

 .טקעדעגפיוא ןרעטש ַא וטסָאה

 ,ביוש רעָארג-לקנוט רעדעי ןיא

 .טקעלּפטנַא דלָאג ןופ ןייש םעד וטסאה

 טגָארט רעגערט-רעסַאו רעמוטש ַא

 .רעווש ןוא דימ רעסַאװ רעמע ןַא
 -- הנבל יד טרעטיצ רעסַאװ ןיא

 .רערט עסייוו ַא ,טָאג ןופ סורג ַא
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 :ּפָארַא ץעג רעד טייג םלצ ןופ

 .געוו ןופ שטנעמ רעפיורג ,ךימ יײרּפַאב,

 ,ףוג ןיימ ףיוא ןדנואוו טנזיוט יד

 ."געמרַאפ ןיימ זיא ןיורק-רענרעד יד

 ,ּפָא םלצ ןייד ןיא ןקייל
 .דייל ןופ לָאערָא םעד סיוא ומ

 -- שטנעמ םעד ןעקרעד ,ביוטש םעד ןעקרעד

 ."דיירפ וצ קירב יד ,טָאג וצ קירב יד

 ,טגָאזעג ץעג םוצ רע טָאה ױזַא
 ,קירטש םעד ךיז טלטרַאגרַאפ טסעפ ןוא
 טירט-לוויטש ערעווש טימ זיא ןוא
 .קירוצ גרעב יד ןיא ןעגנַאגעג
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 טכַאנ יד טָאהח'ס

 העש עטספיט ריא טכַאנ יד טָאה'ס
 ,טײרּפשרַאפ גרעב עַאלב יד רעביא
 ,ףיט זיא טכַאנ יד .טנערב רעייפ ַא
 .מעבעג סָאד רעפיט לָאמנעצ רָאנ

 גרַאב ןופ ץיּפש ןפיוא רעייפ סָאד
 .טעלָאיװ ןוא ןירג ןוא טיור טנערב
 ,ןייש א ףיוא טייג גָאט ןפיט ןופ
 : טדער ןוא רענרעבליז א ןייש ַא

 .לָאט ןפיט ןופ טָאג רעד ןיב ךיא --

 ,טדנעוועג גרַאב םוצ קילב םעד טָאה'פ רעוו

 ,דיילק ןיימ --- ביוטש ןעָארג םעד טָאה רעד

 .טנעקרעד טינ רעדָא ,טנקיילעג

 גרעב יד ןיא טרעיוה איבנ ןיימ
 ,טיור ןוא ָאלב רעייפ ַא טדניצ ןוא
 טעבעג ךיא בָאה לָאט ןפיטמ ןיא
 .םיוט ןייז ןוא ןבעל ןייז םיא רַאפ

 ,געוװ ןייז רימ ןיא טציירק איבנ רעד
 ,ןייש ןייז ןיא טרעטיילעג טרעוו ןוא
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 ,ייוו ןייז קלָאפ סָאד טציירק איבנ ןיא
 .ןייּפ ןייז ןיא טרעטיילעג טרעוו ןוא

 ,גרַאב ןופ ץיּפש ןפיוא רעייפ סָאד

 .סיוא ךיז טשעל ןוא ףיוא רעפרַאש טנערב

 טייג הנבל יד יוװ ,טיור ןוא

 .סױרַא גרעב יד ןופ איבנ רעד
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 מלקנומ רעסַאװ סָאד

 .טכַאנ זיא'ס ,ןיוש טלקנוט רעסַאװ סָאד
 .טקעלּפטנַא זיא רעדנואוו עטנעצ סָאד
 גערב םייב ָאד ךיא לעװ ןפָאלש
 .טקעדעגוצ ןגער ןוא טכַאנ טימ

 טנייה ןקנורטעגסיוא טָאה גיוא ןיימ
 .דלעפ ןוא דלַאװ ןופ ןוז עטיור יד
 ,ןוז יד ןייג םולח ןיימ ךרוד טעוו
 .טלעוו עצנַאג יד ןוא טפַאשביל יד

 ,רָאװ ןופ ןוא םולח ןופ טכיל

 .ּפָא רימ ןופ לָאמנייק ךיז ומ ,ָא

 ,סיוש ןיא ריד וצ טלַאפ הליפת ןיימ

 .ּפָארַא ףוג ןופ דיילק ןיימ טלאפ'ס יו

 .טכַאנ זיא'ס ,ןיוש טלקנוט רעסַאװ סָאד

 .קירטש רעד טלַאפ ןדנעל עניימ ןופ
 ,ךַאילש ןעָארג םעד טרירַאב ּפיל ןיימ

 .קירוצ ןײרַא לָאט ןיא טריפ סָאװ

 זיא העונת עדעי ןיימ ,טָאג ,ָא
 .ריד וצ גנַאזעגביול א ,דיל א
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 טכַאנ רעד ןופ טייקסייוו יד זָאל ַאט

 .רימ רעביא ןייגפיוא עליטש ַא

 ,ךימ קילייה טייקסייוו רעד ןיא ןוא

 ,דלעפ סָאד ןוא רעסאו עלעקנוט סָאד

 ,לָאט םענופ ךעלזייה עָארג יד

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ םולח םעד
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 ץלָאה לטניב ַא

 .סעציילּפ עניימ ףיוא ץלָאה לטניב א

 .טייגרַאפ ןוז יד .םייוו זיא יינש רעד
 -- רעווש ןוא גנירג עניימ אשמ יד
 .דיירפ יד ןוא טנוװָא םעד גָארט ךיא

 ךיז ןליּפש רעדניק הנחמ א
 .יינש ןוא ןוז סנּפָארט עטיור טימ
 ץרַאה ןיימ זָאל ןוא ַײברַאפ ייג ךיא
 .יינש ןיא ןוז רעד טימ ןליּפש ךיז

 ףרָאד ןופ לעוװש רעטצעל רעד ףיוא ןוא

 .קעװַא ץלָאה לטניב סָאד ךיא ףראװ

 ,רימ רעטניה טרעטיצ סָאװ ,טכַאנ יד

 .גערב ןייק ןוא בױהנָא ןייק טָאה יז

 .טכיל ןגייא ריא טכַאנ יד טָאה'ס
 דיירפ רעליטש טימ טכיל סָאד קנירט ךיא

 וצ ךיא טפעה ןרעטש ַא יו ןוא
 .דיילק ןצרַאװש ריא וצ הליפת ןיימ
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 ןייש ןוא סיורג ןוא ףיט זיא טכַאנ יד

 :עז -- ןגיוא עצרַאװש עריא ןיא

 געוו ןפיוא רעדניק הנחמ א

 .יינש ןיא ןוז רעד טימ ןליּפש ךיז
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 לרענניפ ןמיור םנופ עדַאלַאב יד

 ,קינַאנ ןפיוא לדיימ סָאד טציז

 .לקעב ריא טמַאלפ'ס ןוא
 םידעפ-רעבליז ןוא דלָאג ןופ טפעה

 .לקעז-ןיליפת א סיוא
 ןעמוק ףרַאד סָאװ ,ןתח ןרַאפ

 ,ןלױּפ הנידמ-סיורג ןופ

 ,עמַאמ עטַאט ןליוו'ס יו

 .ןלױֿפַאב טָאג יוװ ןוא

 ךָאטש ןוא ךָאטש ןוא ךָאטש ןוא ךָאטש

 .ןטכַארט ץלַא טוט יז ןוא

 ,ךָאו ַא טילפ ןוא גָאט א טילפ

 ןטכַאנרַאפ יד ןיא רָאנ

 ,דימ רעדינַא טנַאה ריא טלַאפ

 דיל ַא יו טרעמעד'ס ןוא

 .רעיורט רעד ריא ןיא ףיוא

 ןילפוצ בלַאװש ַא לָאמַא טמוק

 .ןרָאק ןוא דלעפ ןופ ףיט
 טקיטולבעצ ךיז לגילפ א טָאה יז

 .ןרָאד ןפרַאש א ןָא
 .רעגניפ ריא ףיוא ךיז בלַאװש יד טלעטש
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 טכַארבעג ריא רַאפ בלַאװש יד טָאה'ס

 ,טולב ןופ םטיור ַא לרעגניפ א

 .טכַאנ ןגעקא קעווַא ןַאד ןוא

 "!ןפָאלש ןיוש םוק , :עמַאמ יד טפור

 .טרַאה טעּפָארכ עטַאט רעד ןוא

 קינַאנ ןפיוא לדיימ סָאד רָאנ

 .טרַאװ ןוא טרַאװ ןוא טרָאוװ ןוא טציז

 ןרָאפוצ טכַאנןטימ ןופ זיב

 ןַאמ רעצרַאװש ,רעדמערפ ַא טמוק

 רעלקנוט רעד טנַאה ןיא טגָארט רע ןוא

 .ןַאדָאמטעשט ןצראווש ַא רעווש

 ! רעטנורַא םוק ,הלכ ,לדיימ ---

 .טסַאג רעצרַאװש רעד לימש טלמרומ

 ,רעגניפ ןפיוא לרענניפ ןיימ טסגַָארט

 .טסנקרַאפ רימ וצ טזיב וד ןוא

 רעמרַאמ ןצרַאוװש ןופ ריד רַאפ בָאה'כ

 .טיובעגסיוא לביטש ַא דלעפ ןיא

 ,רעכיילב ןוא ךיילב לדיימ סָאד טרעוו

 .טיור טרעביפ לנניר סָאד ןוא

 !ןתח רעצרַאװש ,רעדמערפ וד ,ןיינ --

 .ןייג טינ ריד טימ לעוו ךיא ,ןיינ

 עטלַא יד ישעמַאמ ןיימ טעוו'ס

 .ןייוועג ריא ףיוא ךיז ןגנעה

 :רעדמערפ רעד טסַאג רעד ליטש טלכיימש

 ! קירוצ לרעגניפ סָאד ביג ---
 -- לגניר סָאד ףיוא רעטיור טעשטשילב

 !קיטנַא ןַא לגניר ַא טָא
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 :רעדמערפ רעד טסַאג רעד ליטש טלכיימש
 "!ּפַא םע ביג ,לגניר סָאד ביג , --
 :לדיימ עכיילב סָאד ליטש טעּפילכ

 .ּפָארַא טינ רעגניפ ןופ ליוו'ס ---
 ,עמאמ ,עטַאט ,רימ טנוזעג טייז
 .טסנקרַאפ טנייה ךימ בלַאװש א טָאה'ס

 -- ןעמוקעג זיא ןתח ןיימ ןוא
 ."טסַאג רעצראוש ,רעדמערפ רענעי

 ,לקעז-ןיליפת סָאד םיא יז טיג

 .ןֿאדָאמעשט ןיא ןיוש סע טגיל
 ,רעטיירג ַא ןיוש ןגָאװ ַא טייטש
 ןַאב םוצ קעװַא טרָאפ ןעמ ןוא
 -- ןענייוו עמַאמ יד טעוו ןגרָאמ
 .טנייוו עמַאמ ַא סָאװ ,עלַאמ

 רעצרַאװש רעד טסַאנ רעדמערפ רעד טָאה'ס

 .טניימעג םטכעלש ןייק טינ רוסָא
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 פ כיל

 טכיל ענעדלָאג סָאד ּפָא טלסיירט לגיופ רעד

 ,לגילפ עשיטסַאטנַאפ עצרַאוװש ענייז ןופ

 טייקכילדנעטשרַאפ-טינ עסיורג יד טגניז ןוא

 ,טייקכילדנעמוא רעד ןופ ץראה ןיא ןיירַא

 .לגיר רעצרַאװש ַא טנייוו רעיוט ןיימ ףיוא רָאנ

 !לגילפ רימ ביג !סוינעג ,לגילפ רימ ביג ,ָא

 ,ןעילפוצכרוד רעדנואוו ענעדלָאג סָאד

 ,טייקיבייא רעד ןופ ןלעווש יד ייב ןוא

 ,דיירפ רעָאלב ריא ןופ סעגערב יד ייב ןוא

 .ןעורסיוא טייקדימ ןיימ ךימ זָאל

 -- ,טייקידעיורט יד ןוא ,רעצ רעד זיא סָאװ

 ? רעטסייג עצרַאוװש ןופ ליּפש ַא יו רעמ

 ,ןרעטש ענייש-קירעיורט ןופ שינעדנעלּב ַא

 ,ןרעה םטיר ןשימסָאק םעד טינ ןזָאל סָאװ

 .רעטסיימ ןסיורג ןייז ןענעקרעד טינ ןוא

 ,טלעוו רעד ןופ עמַאמ עסיורג וד ,טכיל

 ,ןסיוטשרַאפ ןוא טנקיילרַאפ ךיד בָאה'כ

 ,טצינשעגסיוא רעטעג ךיא בָאה רעטצניפ רעד ןיא

 טצילבעג ןייש ןשלַאפ ַא טימ ןבָאה סָאװ

 .ןסיורד ןיא טזָאלעג ךיא בָאה גנַאזעג ןייד ןוא
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 ,טקוּבעג ךיז ךיא בָאה ןטענַאירַאמ עלַא רַאפ

 ,ןטסימ עלקנוט ףיוא טילבעגפיוא ןבָאה סָאװ

 -- ריד רַאפ דיל-הטרח ןיימ טינק טציא

 ,ריט-ףושיכ ןייד רימ ןפע ,רימ ןפע
 .ןטסירב עלופ ענייד ןופ ןקנירט ךימ זָאל ןוא

 !לגילפ רימ ביג .סוינעג ,לגילפ רימ ביג ַא
 ,ןעילפוצכרוד רעדנואוו ענעדלָאג סָאד
 טייקיבייא רעד ןופ סעגערב יד ייב ןוא
 ,דיירפ רעָאלב ריא ןופ ןלעווש יד ייב ןוא
 .ןעורסיוא טייקידימ ןיימ ךימ זָאל
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 איבנ רעד

 ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,איבנ רעד ןיכ'כ

 .ךייא וצ געוו ןפיוא טָאנ ןופ טרָאוװ סָאד

 ,ךַאילש ןפיוא רעטמעשרַאפ ַא ךיא יימש טציא

 .ןרעיורטמ ןביז ןיא ףוג ןיימ לקיוו ןוא

 ,ןטעב םימחר ןוא ןּפַאלקנָא ךיא לָאז

 ? טסיירט ןּפָארט ַא ןָא ןעמוקעג ןיב'כ לייוו

 ,טסץענ א ןָא לגיופ ַא יוװ ,ןעלגָאװ ךיא לָאז יצ

 .ןטערטעצ ךימ טעוװ טכַאנןטימ יד זיב

 ,טלעוו רעד ןופ ורמוא רעקיבייא וד ,טניוו

 -- ןעלגָאװ ןופ ןוא תועט ןופ לָאבמיס

 ןעלגָאל עצראוװש ענייד ןופ ןעקנירט זָאל

 .טלעצעג א ןָא וד יו ,רערעדנַאו א

 ,טכַאנ רעד ןופ ןרעטש רעקידנעילב

 -- ןלַאפ ןוא שינעדנעלב ןופ לָאבמיס

 ןלַארטש ענעדלָאג עטצעל ענייד זָאל

 .טכַאנ רעליטש ןיימ רַאפ ןייז גנוטכייל ַא

 ,דרע רעד ןופ ןכייט עקידנעגניז
 -- רעדילדןגיוו ןעילב סעילאװכ ערעייא ןיא
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 רעדימ 8 ןעמולח ןוא ןעקנירט ךימ טזַאל

 .טרעשַאב רימ זיא סָאװ םולח ןטצעל םעד

 ןריולרַאפ סָאוװ ,איבנ םעד -- םולח רעטצעל רעד

 .ךייא וצ געוו ןפיוא -- טָאג ןופ טרָאװ סָאד
 ךַאילש ןפיוא רעטמעשרַאפ ַא טציא טייטש ןוא
 .ןרעיורט ןביז ןיא ףוג ןייז טלקיוו ןוא
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 ,לרעדײנש רעסַאי ןופ עדַאלַאב יד

 רענײש רעד ןוא רַאיָאב ןמלַא םעד

 ַאקשורַאמ

 ,טיינ ןוא לשיט םייב לרעדיינש סָאד טציז

 טייג רומזמ ַא יו .לקנוט טנערב ּפמָאל רעד

 ,רעהַא ןוא ןיהַא לדָאנ ענרעבליז יד

 .טניו רעד טרעטיצ רעטסנעפ ןצרַאוװש ןיא

 ,דניושעג ,רעדניוושעג ,רזממ ,עלעדָאנ ,יעה

 ןייז קיטרַאפ זומ ןנרָאמ ףיוא ןגרָאמ

 .ַאקשורַאמ רענייש רעד ןופ דיילק סָאד

 ."ןייז טעוו'ס ,ןייז טעוו'ס, :לדָאנ יד טגניז

 ןייש רענרעבליז ַא ,לדער ַא ,קנופ ַא

 ,טנעה ענעכָארברַאפ ייווצ --- .לקניוו ַא ןיא ףיוא טצילב

 ,טנעקרעד יז טָאה רע ,אקשורַאמ ענייש יד

 ,ןיינ ,רעקניטוג לרעדיינש , : ךיז טעב יז

 ןייג טשינ לָאמנייק הּפוח רעד וצ לעוװ ךיא

 ."חרת םעד רַאיָאב ןטלַא ןטימ

 ןייועג ָאלב ַא .דליב סָאד ןענירעצ

 .ןייגרַאפ טשינ ליוו ןוא רעמיצ ןכרוד טבעווש

 ,טרעלקַאב ןוא טרעלק ,לרעדיינש סָאד טייטש
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 ,טרעהעג ןוא ןעזעג טשינ ךָאנ שינעדנעלב ַא
 ,ןירַא טכַאנ ןיא קעװַא ןוא ןעוועג
 ןייז קיטרַאפ זומ ןגרָאמ ,ןגרָאמ ןוא
 .ַאקשורַאמ רענייש רעד ןופ דיילק סָאד

 .טיינ ןוא לשיט םייב לרעדיינש סָאד רעדיוו טציז

 טייג רומזמ ַא יו ,לקנוט טנערב ּפמָאל רעד

 ,רעהַא ןוא ןיהַא לדָאנ ענרעבליז יד

 :טניו רעד טרעטיצ רעטסנעפ ןצרַאוװש ןיא

 ,דניוושעג ,רעדניוושעג ,רזממ ,עלעדָאנ ,יעה
 ןייז קיטרַאפ זומ ןגרָאמ ףיוא ,ןגרָאמ
 .אקשורַאמ רענייש רעד ןופ דיילק סָאד

 טייטש לרעדיינש ןרַאפ --- ,ריט יד ןפע ןַא

 .טיינשרַאפ סעצנָאװ יד ,רַאיַָאב רעטלַא רעד

 ?דיילק-הנותח סָאד ,קעדישז ,קיטרַאפ ןיוש ,

 ,ָאד זיא הלכ יד --- "? זיא ואוו הלכ יד

 העש-טכַאנךןטימ יד יוװ ,קנַאלש ןוא עכיילב ַא

 ,ּפעצ ענעדייז יד ןפרַאוװעצ יז טייטש

 -- ֿפערט ףיוא ןוא ,ריט םייב ,רעטסנעפ םייב סעקסַאמ

 ,טנַאװ יד יו ךיילב טייטש לרעדיינש סָאד

 !טנַאה רערעגַאמ ןייז ןיא דיילק סָאד טרעטיצ'פ ןוא

 :רַאיָאב רעטלַא רעד סױרַא טרענוד'ס ןוא

 ? רַאנ ןיימ ,וטזיב ואוו ? רעמזעלק יד ןענעז ואוו;

 "? טייג רעוו סכעליירפ א
 לדיפ יד טרעטיצ'פ
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 טיילפ יד טעּפילכ'ס
 סַאב רעד טמורב רעווש ןוא

 סַאג יד ןוא קרַאמ רעד ,לביטש סָאד ךיז טיירד'ס ןוא

 דיילק סָאד ךָאנ טנַאה רעד ןיא ךיוא לרעדיינש סָאד ןוא

 .םיירד ןוא ךיז טיירד סָאװ ,לדער ןיא ךיז טיירד

 ,רַאיָאב רעטלַא רעד לוויטש ן'טימ טעּפוט'ס ןוא

 ? רַאנ ןיימ ,וטזיב ואוו !רעמזעלק ,רעכעליירפ,

 דניוושעג ,רעדניוושעג

 ,דניק ןטימ בייוו סָאד ,לדער םעד ןיא ןיירַא

 ,דלעפ סָאד ,רעױּפ םעד ,ןענורב םעד ,לדיימ סָאד

 ,טלעוו יד םולח םעד ןוא ,םי םעד ןוא דרע יד

 "! דניוושעג ,רעדניוושעג

 טכַאנ ףיוא טנכייצעג רעדליב טציא ןענעז רימ
 טניוו ףיוא טרעביושעצ ןוא
 םעָאּפ ןגנוי ַא ןופ
 .עיוַאדלָאמ ןופ טָאטשניױרק רעד ,סַאי ןיא
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 !רעמסעוװש ,עיווליא

 .םינ ךימ זָאלרַאפ ,רעטסעווש ץיזוליא
 ןרעטמַאל ןעָאלב ןייד ןָא רעפרַאש דניצ
 ןרעטש ןענעז ,ןעילב סָאװ ןרעטש יד :גָאז ןוא
 .םוג ןוא ןייש זיא טלעוו רעד ףיוא גנידצלַא ןוא

 רעטצניפ רעד ןיא ךיז ןכערב סָאװ טנעה יד
 -- טנעוו עביוט ןוא ןרעיוט עקנַארק רַאפ
 ,טדנעלב סָאװ אזא שינעדנעלב ַא זיא'ס :גָאז
 .רעטסדנימ רעד רערט רעד ןיא ןַארַאפ זיא דיירפ ןוא

 -- ץבירט ןוא עקירעיורט ןענערב סָאװ ןגיוא יד
 ,טכַארטעגסױא ייז דש ַא טָאה'ס :גָאז
 .טכַאנ רעד ןופ זלַאה ןפיוא ןעגנַאהעגפיוא ןוא
 .עביל ןופ קנופ ַא ָאד זיא גיוא ןדעי ןיא

 ,סקניל ןוא סטכער ןופ ןגעוו עלא :גָאז

 .ןייגרעד ףוס ןקיטכיל ַא וצ ןלעוו
 ,ןייוועג ןייק --- ןייוועג סָאד ,רעצ ןייק זיא -- רעצ רעד
 .סקניפס ןייק טינ זיא טרעיול סָאװ סקניפס רעד ןוא

 ,טָאכיק ןָאד ןופ עמַאמ ,עיזוליא

 ,ןגעקטנא רעצ ןוא דיירפ ןייד וצ ךימ ריפ
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 ,ןגעװ ענייד עלַא ןענעז ליטש ןוא קיבױלג לייוו

 .טָאג וצ ןעמעלַא ןופ רעטנענ ןוא

 טדנעלב סָאװ ,רעיילש ןייד זיא ןייש ןוא קיברַאפ
 .טלעוו רעד רעביא לגילפ עקיטכיל טימ
 דלעפ סָאד ןוא ךייט רעד ךיוא זיא קיטכיל ןוא
 .טנעה ענייד ןיא קיבױלג ןעילב סָאװ

 טליּפש סָאװ רעלטעב רעד זיא ןייש ןוא קיטכיל
 ,סיוא טנוװָא םעד רעגניפ ץעקיבױלג טימ

 ,זיוה-הליפת ַא ןיא סַאג יד טלדנַאװרַאפ ןוא
 .דליב ןייד טרעטַאלּפ ןבעל ןייז רעביא ןעוו

 ,טינ ךימ זָאלרַאפ ,רעטסעווש ,עיזוליא

 ,ןרעטמאל ןעָאלב ןייד ןָא רעפרַאש דניצ

 ,ןרעטש ןענעז ןעילב סָאװ ןרעטש יד : גָאז ןוא

 .םוג ןוא ןייש זיא טלעוו רעד ףיוא גנידצלַא ןוא
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 רעװסַאהַא

 ,דניצַא טכַאנ רעד ךרוד ךיז טרַאש רעוו
 ? ןעניפעג םייה ןייז טינ ןעק ןוא
 ,טניוו ןטימ םענייאניא םייג רעוו
 ,טנוה ַא יוװ ךָאנ ןטָאש ןייז טּפעלש ןוא
 ?ןדנוצעגנָא טינ זיא ןרעטש ןייק ןעוו

 ,ךיא ,רעיירטעג רעטָאפ סע ןיב ךיא

 ,דמערפ רעד ןופ קירוצ םוק סָאװ

 ,ךיש עניימ ןענעז ,ןדנואוו ענעסירעצ

 ,בייל טעקַאנ ןיימ ףיוא טגנעה ןסירעצ ןוא

 ,דמעה ןיימ ,רעיורט רעצראוװש יו

 בומטש רעליטש ןייד ןופ קעװַא ןיב ךיא
 .רָאה עניימ ןיא דיירפ טימ
 -- טכַאלעגסױא ןוא טרעטסעלעג לַאװק םעד
 ,טכַאנןטימ יד קירוצ ךימ טביירט טציא
 .ביגרַאפ ,רעטָאפ ,רימ ביגרַאפ

 לעווש רעקיטכיל ןיימ ףיוא ןעד ןעק יצ, --
 ?ּפָאק רעדימ ןייד ןעור
 ,גייווצ יד םיוב רעד קירוצ ןעד טמענ יצ
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 ?ּפָארַא םיא ןופ טלַאפ סָאװ
 ."גייווש ןוא ,רערעדנאו ,רעמייוו ייג

 רעהַא ךימ טבכיירט טכַאנ-ןמימ יד , --
 ,קירוצ ךימ טסביירט וד ןוא
 ,טָאג ןיימ ,ריד ןוא טכַאנ רעד ןשיווצ זיא
 ? קירב יד קיבייא ףיוא ןסירעצ
 ?רעװסַאהַא ,ןפורעג טָאה רעוו

 ,ץיירק ןייד זיא געוו רעד ,רעװסאהא

 .םיוש ןייד -- טכַאנ עצרַאוװש יד ןוא
 ןֵא ןרעטש ךיז ןדניצ ריד רעביא
 סיוא רעדיוו ךיז ןשעל ןוא
 ."רעצ ןייד טביילב קיביײיא רַאנ

 ! רעה ,עניימ רעטסעווש ,ןדיאנַאד --
 ? רעװסַאהַא ,זנוא טספור וד --
 ,טֿפָארטשעג לָאמַאכָאנ טָאה רעטָאּפ רעד ---
 ץיירק רעייא טביילב םי רעָאלב רעד
 .דרע עדנילב יד --- רעניימ ןוא
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 טעבענ םנטש םעד

 טלגנארעג ךיז תורוד ליפיוזַא

 .טכיל ןופ רַאה רעסיורג וד ,ריד טימ

 לגילפ עטנערברַאפ טימ ךיא ייטש טציא

 .טכיזעג ןקיטכיל ןייד רַאפ

 טניל תוכלמ ןיימ ! ױזַא ןייז לָאז

 .סיפ ענייד רעטנוא טרעטעמשעצ

 : סיוא טגניז ריד ןיא וורענ רעדעי ןוא

 ! סיז זיא ,ןייז רבוג ןופ דיירפ יד

 ןיורק עצראווש ןיימ ! ױזַא ןייז לָאז

 ףרעטש עקנארק טנזיױוט טימ סיוא טייג

 -- דניצַא ךיז טקיציירק תיליל ןוא

 .ןרערט עריא ףיוא ןיײלַא ,ןיילַא

 .טכיל ןופ רַאה וד ,ןייּפ ריא ןָא םענ

 ןעגנאגעג זיא סָאװ ,רעד ןופ ןייּפ םעד

 -- טכענ יד ךרוד ןעלקַאפ עטיור טימ

 .ןעגנאלש עצראווש יוװ ,טניוו ןיא ּפעצ יד

 טַָאה סָאװ ,רעד ןופ ןייּפ םעד ןָא םענ
 .מרעטסעלעג ךיד ןוא טביולגנעג ריד ןיא
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 ,טקנעבעג ריד וצ טכענ עדליוו ןיא

 .טרעטסעוושעג ךיז םונהיג ןטימ ןוא

 .ריד רַאפ ינק ךיא ,טכיל ןופ רַאה ַא

 .ןעינק טינ רָאט ,עדליוו ןיימ ,יז רָאנ

 ,רָאה עריא ןופ רעצ םעד סיוא שעל

 .ןעור ריא ףיוא לכיימש ןייד זָאל ןוא

 ,דיירפ יד דניצ ןגיוא עריא ןיא
 .עבירט ןוא ערעטצניפ ןגיוא עריא
 .רַאה ,ָא -- רימ רַאפ דָאנג ןייד ,דָאנג ןייד
 .עביל ןייד קנעש ,רעדליוו ןיימ רַאפ ןועא

 לובג ןייד ןיא ,טכיל ןופ רַאה }
 סענָאקיא ןוא ןטייקילייה ןוה

 ןיורק-םירישה:ריש ןייד ןַא וט
 ,סענָאדַאמ יד ןופ רעטסקידניז רעד
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 לניּפש ןיא

 ,לגיּפש ןשיטכַאנ ןיא טלַאטשעג עכיילב ןיימ

 .םנ ַא ףיוא ,טרָאװ א ףיוא טרַאװ

 ,תעל תעמ ןטירד םעד ןיוש טרַאװ

 ,לגיר םעד ןכערבעצ ,ןעמוק לָאז ץעמע זַא

 ,לגילפ עקיטכיזכרוד עניד ריא ןָאטנָא ןוא

 סעגרַאפ ןוא ילפ טציא : ןגָאז ןוא

 ,רעצ םעד ןָא סעגרַאפ ןוא ילפ

 .זָאלג ןיא טעטנעּפעג ךיד טָאה סָאװ

 טנעה ענעגייא יד טימ רירַאב

 .םיור ןיא ןרעטש ענעדלָאג יד

 םיפ עסעװרָאב יד טימ טערטַאב

 ,דנַאל עטמולחענסיוא סָאד

 ןּפיל עקיטשרוד יד טימ שוק ןוא

 .םיורט ןופ גנוקעלּפטנַא עפייר ןייד

 רעגייז רעד קיאור טּפַאלק לגיּפש טייז רענעי ףיוא
 ...ףלעווצ ןוא ...ףלע ...ןעצ
 ףלעה ,רעניימ טָאג ,ףלעה
 -- טכַאנ רעד ןיא טירט ּפָא ןעגנילק'ס
 ? טייג רעוו
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 -- ךיז טגעװַאב טלַאטשעג ַא
 טכַאל יז

 ! דיירפ ,ָא

 -- ,רעטנענ ןוא רעטנענ

 דיילק ריא ןופ םיוז רעד ןיוש ליפ ךיא

 .ךימ טרירַאב
 ! ןיינ א

 ,טייגרַאפ ןוא טייג יז

 ןײלַא ךימ טזָאל ןוא

 .ןייוועג טימ ,טניוו ןטימ ,טכַאנ רעד טימ

 ,לגיּפש ןשיטכַאנ ןיא טלַאטשעג עכיילב ןיימ

 סנ ַא ףיוא ,טרָאװ א ףיוא טראוו

 ,תעל תעמ ןטירד םעד ןיוש טרַאװ

 ,לגיר םעד ןכערבעצ ,ןעמוק לָאז ץעמע זַא

 ,לגילפ עקיטכיזכרוד עניד ריא ןָאטנָא ןוא

 ! םעגרַאפ ןוא ילפ טציא : ןגָאז ןוא
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 עדַאלַאב יד

 עלעפעש םענעריולרַאפ םנופ

 ,לכוטסַאּפ ַא ןעוועג זיא לָאמַא

 .ףָאש א ןעגנַאגעג ןריולרַאפ םיא זיא

 ,ּפָארַא גרַאב רע טייג ,ףױרַא גרַאב רע טייג

 .בר ןטלַא ןַא רע טפערט

 ,בר רעטלַא ,בר ,בר, --

 ,ןריולרַאפ ץלַאפעש ַא בָאה'כ

 סנייש ַא ,םקיטעמוא ןַא ,םניילק ַא עלַאפעש 8

 .ןריווועגנָא ךיא בָאה

 ,ןסייהעג סע טָאה ילילירט

 .ןסייוו רעכוטסַאּפ עלַא יוװ

 ,דרָאב עסייוו יד בר רעד טעלג
 .טעלג ןוא יז טעלנ
 בר רעטלַא רעד טָאה'ס סָאװ ,טָא ןוא
 : טדערעג לכוטסַאּפ םוצ
 .ןריולרַאפ זיא ,ןריולרַאפ ,,--
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 ,טנייש ןוא טצילב רע -- ןרעטש ַא יַאמעלַא

 ."ןריווװועגנָא ןיוש -- טָא ןוא

 ,טייג ןוא טייג ,לכוטסַאּפ סָאד טייג

 .ןטרָאנ ַא וצ סע טמוק

 ,סייוו עמַאס ןיא לדיימ א רע טעז

 .ןטרָאד ןעמולב יד ןשיווצ

 ,סייוו עמַאס ןיא לדיימ ,לדיימ , ---

 ,ןריולרַאפ עלַאפעש א בָאה'כ

 סנייש א ,םקיטעמוא ןַא ,סניילק ַא עלאפעש א

 .ןרויוװעגנָא ךיא בָאה

 ,ןסייהעג סע טָאה ילילירמ

 ."ןסייוו רעכוטסַאּפ ץלַא יו

 : סייוו עמאס ןיא לדיימ סָאד טגָאז

 ,ןרולרַאפ זיא ןריולרַאפ , --

 ,טילב ןוא טילב יז -- םולב ַא יַאמעלַא

 ."?ןריווװעגנָא ןיוש --- טָא ןוא

 ,טייג ןוא טייג ,לכוטסַאּפ סָאד טייג

 :ןטלַא ןַא רעלטעב א רע טפערט

 ,טינ וטסייוו יצ ,רעלטעב רעטלַא

 "? ןטלַאהַאב טגיל עלאפעש ןיימ ואוו

 ,ןעוועג איבנה והילא זיא רעלטעב רעד

 .ןעמונעג טנאה רעד ייב םיא רע טָאה

 ,טכַאנ א ,גָאט א ןעגנַאגעג ייז ןענעז

 .ןןעמוקעג דלעפ א וצ ןענעז ייז זיב

 ,ןעוועג דלעפ סָאד זיא דלָאג עמַאס ןופ

 .ןטימניא ךייט רענרעבליז ַא

 ,טצנאמעג עלאפעש סָאד טָאה דלעפ ןפיוא ןוא

 .ןטיבעג ךיז טָאה גָאט רעד זיב

 :טנָאזעג ױזַא איבנה והילא טָאה

 .ןעניר ןרערט עקיטסיזמוא
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 דלעפ ןיא עלַאפעש ןייז לכוטסַאּפ ַא טרילרַאפ

 .ןעניפעג אוה ךורב טָאג סע טָאה

 דלץעפ ןיא עלאפעש ןייז לכוטסַאּפ ַא טרילרַאפ

 .ןענופעג ואוה ךורב טָאג סע טָאה
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 ארוילטעּפ ןופ עדַאלַאב יד

 ,עלַאגױװ םסעלעקנַאי רעטנוא

 -- עלַאגיצ ענעדלָאג סָאד טעליוקעג טגיל

 .רעטסנעּפשעג ןוא טולב ןופ העש יד זיא'ס

 ,ןעגנאהעגפיוא ךיז טָאה העש עטפלעווצ יד
 .רעטסנעפ םעד ייב טייטש ארוילטעּפ ןוא

 קַאמַאדיײה רערעטצניפ רעד ,רע ליוו סָאװ , ---

 * קַאה רעפרַאש רעד טימ ,דרעווש רעמורק רעד טימ

 "? ןבָאה זנוא ןופ רע ליוו סָאװ

 ,רעהַא טייוו רעד ןופ ןעמוקעג זיא רע, --
 -- רעמ טינ ןוא עטעּפָאל ַא ליוו ןוא
 ."ןבָארגַאב וצ ןטַאט ןטיוט ןייד

 ,טכַאנ רעד ןופ לגייפ עצרַאװש,, --
 טכַארּבעג רעהַא ןארוילמעּפ ריא טָאה סָאװ וצ
 "?ןגיוא ערעטצניפ יד טימ ,טנעה עקיטולב יד טימ
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 קילב ןקירעיורט ַא טימ טעּב ןוא טייטש רע --
 -- קירטש לקיטש ַא ,קירטש ַא רימ טקנעש

 ."ןגיוצרַאפ זיא זלַאה ןיימ ןוא -- יצ ַא

 ,טניוו רעד טייג'ס ואוו ,ןייג רע לָאז, --
 -- טניה עקיצערק ןיא לגלוגמ טרעוו טכַאנ יד ואוו
 :ןרעוװ לגלוגמ רֶע לָאז ױזַא

 ,טולב ןופ העש רעד ןיא ,טכַאנ רעדעי ןיא

 ,טימעג ןגָאלשרעד רעזנוא ןופ העש רעד ןיא

 ."ןרערט ערעזנוא ןענערב םיא ןלָאז
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 םירט עלימש טםימ

 דמַאז ןלעג ןיא טירט עליטש טימ

 .דנַאל א ןָא גיניק 8 ךיא יג

 טניוו רעד טליב רעדיילק עניימ ןיא
 .טניה יד יוװ ,ןעגניצ עטיור טימ

 ,טַאדלָאס רעד ,רעמערק רעד ,בייוו סָאד

 .?טַאררַאפ , :קירעזייה ןעקַארק ייז

 ,ףרַאש רעסעמ 8 יוװ ,האנש ןיימ

 .ףרֿשד ןעמ ואוו ,ןטרָאד ןפערט טעוו

 -- םיוצ רעדעי טציא זיא ןכַארבעצ

 םיורט ַא ןיב ךיא ,טניוו ַא ןיב ךיא

 גנַאגרַאפנוז ןגעק רעדיילש ןוא

 .גנַאלש ַא יוװ ,קיטייװ ןיימ קעווַא

 ?ַאה ,לטָאנ רעדורב ,וטסגָאז סָאװ

 -- "ַארק, ןכַאמ קיביײא טעוו ָארק יד
 ,ןױשרַאּפ ַאזַא ןופ עבט יד

 .ןיורק ַא םעז יז ןעוו וליפַא

 טַאדלָאס רעד ,רעגריב רעד ,ָארק יד

 ."טאררַאפ , :קירעזייה ןעקארק ייז

 גירק רעד טייג ןזיּפש טנזיוט ףיוא

 .גיז רעד טליופ לּפע ןֵא יוװ ןוא
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 ,ןייוועג ןייז ףיוא טקניה לּפירק רעד
 ןײלַא טייג רעדרעמ רעסיורג רעד

 ,ףרַאש רעסעמ ַא יו האנש ןייז
 .ףרַאד ןעמ ואוו ,ןטרָאד ןפערט טעוו

 רטגנאמ קיציא 4
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 טנַאה עלעקנומ ַא

 טצירקעגנייא טָאה טנַאה עלעקנוט ַא

 : טכַאנ ןיימ רעביא ןכייצעגַארפ ַא
 ?טציא רעטייוו סָאװ ןוא ױזַא טציא זיב

 ,ױזַא םתס טשינ ןעמ טייג ןבעל ןכרוד

 -- טניוו טימ ןרבח ךיז ןעמ ןעק קיבייא טשינ

 ,גיוו א ריד ךָאנ טקנעב'ס

 ,דניק ַא ריד ךָאנ טקנעב'ס

 .יורפ ַא ריד ךָאנ טקנעב'ס

 טניוו טימ ןרבח ךיז ןעמ ןעק קיבייא טשינ

 .ױזַא םתס טשינ ןעמ טייג ןבעל ןכרוד ןוא

 טנעה עכיילב עניימ !טָאנ ןיימ ,טָאג

 ,ביור ןוא דרָאמ ףיוא זעוורענ ןרעביפ

 לירּפַא רעד יוו יולב זיא המשנ ןיימ שטָאכ

 .ביוט ַא יו ןטסענ יד ןיא טעקרַאװ ןוא

 ,ןעז ליפוצ ןופ דנילב ןענעז ןגיוא עניימ

 ."ביולג ,ןקז-לגניי , : יז ןעּפילכ

 ,זעוורענ ןרעטיצ רעגניפ עניימ רָאנ

 .ביור ןוא דרָאמ ןוא טולב ףיוא עטיירג

 ,ָאד :ןגָאז ןוא ןעמוק ךיא ןעק עשז-ױזַא יו

 ?טלעצעג ןיימ ךיא לעטש ,ץַאלּפ םעד טָא ףיוא

 טכיל ןּפָארט ַא טימ ןליּפש ךיז ךיא ןעק ױזַא יו

 ?טלעוו עצנַאג יד זיא סָאד זַא ,ןגָאז ןוא
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 טסורב ןיימ ףיוא קיאור ןעק ױזַא יו
 ,יורפ רעגנוי ַא ןופ ּפָאק רעד ןפָאלש
 זעוורענ ןרעטיצ רעגניפ עניימ זַא
 .ױזַא יו טשינ ןיילַא סייוו ךיא ...ױזַא ...ױזַא

 ,זיא טייקסיורג עקיצנייא ןייד סָאװ ,טָאג
 ,ןײלַא ןָא תישארב ןופ טזיב וד סָאװ
 דיילק ןייד ןופ ןדלַאפ יד ןיא !ץעז

 .ןייוועג ןיימ רזממ ַא יו ךיא ףרַאװ
 -- ןייא סע גיוו ,סע גיוו ,סע גרַאװ ,סע עילוט
 .םוג זיא ױזַא ,טסײטמשרַאפ וד ױזַא יו
 ןיימש ריד רַאפ ןכיגניא לע ךיא זַא ,סייוו ךיא
 .םולב ןיימ טימ םינּפ ןיא ריד ןעייּפש ןוא
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 רודַאבורט רעד ךיא

 ,רוה יד ןוא טניוו רעד ,רודאבורט רעד ךיא

 ןרעטמַאל-טכַאנ ןעלעקנוט םייב ןעייטש רימ

 ,עידַא :ךעלכיט עטיור טימ ןעקניוו ןוא

 !ןרעטש רעזנוא ,לזמ-םילש רעזנוא וד

 ,ןענַאד ןופ קעװַא דימת ףיוא ןעייג רימ

 ,ןרָאװעג קיטייצ זיא ןרָאק רעד רעדייא ךָאנ

 .ןענַאיוװרַאפ ןלעוו ןעמולב יד רעדייא ךָאנ

 ,רוה יד ןוא טניוו רעד ,רודַאבורט רעד ךיא

 .ןריובעג רעלעק ןיא טייקנייש יד ןבָאה רימ

 דימ ןוא טרעטַאמרַאפ עלַא רימ ןעייטש טציא

 דיל םעד ,ןרעטש יד ןופ ,ףוג םענעגייא ןופ

 ,ןרעיוט ערעליטש ןוא עלעקנוט יד וצ קעווַא
 ,ןרָאװעג קיטייצ זיא ןרָאק רעד רעדייא ךָאנ

 .טינש םוצ קיטייצ זיא רעבָאה רעד רעדייא ךָאנ

 םענַאקיא עכיילב ןוא עליטש יוװ רשפא ןוא

 ןייטש רימ ןלעוװ טכענ-רעבמעטּפעס ץסייוו ןיא

 ,ןײלַא ןוא ןעזעג טשינ ,ןעלקניוו ערעייא ןיא

 ,ןענָאמרעד ,ןּפַאלק רעגניפ עקירעיורט טימ ןוא

 ,טילברַאפ ןבָאה סנבעל ערעזנוא זַא

 ןרָאװעג קיטייצ זיא ןרָאק רעד רעדייא ךָאנ

 .טינש םוצ קיטייצ זיא רעבָאה רעד רעדייא ךָאנ
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 ןרעהרעד דלַאב טרָאװ עטסליטש סָאד טעוו ריא ןוא

 ,יה טשינ יוװ ,טכַארטרַאפ ,טנטָאשרַאפ ןציז ןוא

 ןרעטש ךיז ןענערבעצ ןלעוו ךייא רעביא ןוא

 -- ינק יד ףיוא טכרָאפ טימ ריא טעוװ ןלאפ ןוא

 ,יד ץלַא רַאפ ,יד רַאפ ,יד רַאפ

 ,טילבראפ ןבָאה סנבעל ערעייז סָאװ

 ,ןרָאװעג קיטייצ זיא ןרָאק רעד רעדייא דךָאנ

 .םינש םוצ קיטייצ זיא רעבָאה רעד רעדייא ךָאנ



 לרַאלַאב ןוא ריל

 הנוו רעד ןופ עדַאלַאב יד

 רַאווה ןקנַאלש םעד ןוא

 טנניז ןוא רעטסנעפ םייב הנוז יד טייטש
 !רַאזוה רעקנַאלש ,רַאזוח,
 -- ףרַאש ןוא סייה ןצילב ןניוא ץענייד

 ? רַאנ וד ,וטסטייטש סָאװ
 -- יינש יו סייוו ןענעז ןטסירב עניימ
 "?רַאפרעד וטסיג סָאװ

 טולב יוװ ןלערק עטיור לשטייב ַא,

 .דניק ,ריד ךיא ביג

 טנַאה ןיימ ןטסירב ענייד רעביא זָאל

 טניוו רעד טייג'ס יוװ ,ןייג

 ,ךייט ןופ לניּפש םענרעבליז םעד רעביא

 ."דנילב םיא טכאמ ןוא םיא טדנעלב סָאװ

 ,טשינ ךיא ףרַאדַאב ןלערק לשטייב ןייד,

 .ראזוה רעקנַאלש ,ראזוה

 -- ףרַאש ןוא סייה ןצילב ןגיוא ענייד

 ? רַאנ וד ,וטסיימש סָאװ

 רַאה עניימ ןענעז דלָאגניג ץמאס

 "? רַאפרעד וטסיג סָאװ
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 ,דניק ,ריד ביג ךיא , :ראזוה רעד טגָאז
 ,רערט ענעדלָאג סעמַאמ ןיימ
 ּפָאק ןיימ ףיוא ןלאפעג זיא סָאװ

 .רעטילימ םוצ געוו םייב
 ,ריט יד רימ ןפע ןוא יז םענ
 ."רעמ טשינרָאג ןיוש בָאה ךיא

 טנַאה רעד רַאפ םיא טמענ הנוז יד
 .ןײרַא לביטש ןיא םיא טריפ ןוא
 טיור טלקניפ לשיט ןפיוא

 .ןייוו לגירק ןרעזעלגנ ַא
 טקוק ןוא עגר ַא טייטש הנוז יד
 .ןייא םיא ןיא ךיז טקוק ןוא

 .טזיילרעד ךימ טָאה רערט סעמַאמ רעד,

 ?טנעקרעד טשינ ךימ טסָאה וד

 םייה יד טָאה סָאװ ,ךיא ןיב רעטסעווש ןייד

 .טדנעשעג ןוא טרעטסעלעג

 ףוג ןוא רעיורט ךיא ץעילוהרַאפ טציא ןוא

 ."טנעוו עקיזָאד יד ןשיווצ

 רַאּפרעד וטזומ ,רעטסעווש ןיימ וטזיב זיא ,

 "!ּפָאק ןייד טימ ןלָאצַאב

 ביוש ןיא טקיּפ ןוא טקיּפ'ס יו ,טרעה רע

 .בָאר רעצרַאוװש ַא -- טיוט רעד
 סיפ ץענייז וצ ןוא -- טצילב רעסעמ סָאד

 .ּפָאק ריא רעדינַא טלַאפ

 :ףױרַא םיא וצ ּפָאק ריא טקיטולכ'ס ןוא

 ! ראזוה רעקנַאלש ,ראזוה,
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 -- טזיילרעד ךימ ןבָאה רערט ןוא רעסעמ ןייד

 ."רַאפרעד קנַאד ַא ,קנַאד ַא
 :ּפָא ןּפיל עריא ןברַאטש'ס ןוא

 .?רַאזוה ,קנַאד ַא ,קנַאד ַא,

 טָאטש רעד סָאי ןיא ןעשעג זיא ױזַא
 .םכַא טרעדנוהניינ טנזיוט ןיא
 טנייוועג ןוא טצפיזעג טָאה עמַאמ ןיימ
 -- טכַאנ עצנַאג א רעבירעד
 ייווצ יד רַאפ רכזל בָאה ךיא ןוא
 .טכַאמעג דיל עקיזָאד סָאד
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 עדַאלַאב עשידָאמטלַא

 ,טשינ טדַאש'ס רָאנ .טלַא זיא לדיל סָאד

 ,טייצ וצ טייצ ןופ סע טגניז ןעמ זַא

 ,ןוויוא םייב רעטניוו טשרקיערעד

 טייל עמערָא ךיז ןעמעראוו'ס ןעוו

 .ךיימ ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'פ ןוא

 ,רעדניק ייווצ רעמזעלק ַא טָאה טאהעג

 .דלָאג יו ץנייש ,רעטכעט ייווצ

 רעטכעט יד ןבָאה'ס סָאװ ,הרצ ןייא

 .טלָאװעג למיה ןופ לרעלעט סָאד

 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס

 ? יז ליוו סָאװ -- רעגייטש ַא עטשרע יד
 .םָאלש םענרעבליז ַא טימ ףַארג ַא
 ,עגושמ טרעוו דיומ עשידיי ַא זַא
 ? םָאװ ,טייקיניילק א סעּפע זיא
 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס

 ? יז ליוו סָאװ -- רעגייטש א עטייווצ יד
 .דנַאל ןשימעב ןופ גיניק םעד

 ,רעמזעלק ַא סָאד זיא ,ךייא ךיא גערפ ונ
 ?דנַאטשמיא רעמזעלק רעמערַא ןא
 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס
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 .ןרָאי ןעילפ ,רָאי ַא טילפ ,ךָאוװ ַא טילפ

 ,ָארג טרעוו ןוא טלַא טרעוו רעמזעלק רעד

 ןענענעג רע טליפ טָא-טָא-טָא ןוא

 .העש עלעקנוט ןוא עטצעל יד

 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס ןוא

 ,רעטכעט יד ןציז רָאנ קינַאג ןפיוא

 ,ךַאילש םעד וצ טדנעוועג ןגיוא יד

 ןרעטש ענעדלָאנ יד ןלַאפ'ס זיב

 .ךאד םענרעצליה םענופ ּפַארַא

 .ךייט ןליק םעד ייב סעּברעוװ יד ןרעטיצ'ס ןוא

 ."ןקלָאװ ַא, -- ??לדנימ ,טרָאד וטסעז סָאװ,

 ."ףָאש עדערעשט ַא זיא'פ ,ןיינ ,ןיינ;
 .סרעטייר ייווצ טרָאד עז ךיא ,תועט 8,
 .ףָאלש ,לרעמזעלק רעקניטלַא ,ףָאלש

 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס

 .ייז עז ךיא ...תמאב ?סרעטייר ייווצ,
 .רעהַא רעטנענ ץלַא ןעמוק ייז
 ..רעטייווצ רעד ...לכיט ןטימ טקניוו רענייא
 "? רעוו ,ייז ןענעז רעוו ,וטסניימ ,רעוו
 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס

 .םינּפ ןייז ןיוש עז ךיא ,הכלמ ,עז,

 .סָאלש םענרעבליז ם'נופ ףארג רעד זיא'ס

 ,רעגעי ַא ןופ רידנומ ַא טגָארט רע

 ."זָארג סָאד יו ,ַאזַא םענירג ַא
 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס
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 ,םינּפ ןייז ןיוש עז ךיא ,לדנימ ,עז,
 .דנַאל ןשימעב ןופ גיניק רעד זיא'ס
 הכולמ רעד ןופ גניר-לגיז רעד
 ."טנַאה רעד ףיוא םיא ייב טלקניפ
 .ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס

 םעדעפ ענעדלָאגניג ןופ ץענ א,

 .רעהַא זיב ייז ןופ ךיז טיצ

 ,טשינרָאנ טשינ ןיוש עז ךיא ,לדנימ ,עז

 רערט ענעגייא ןיימ ץוח א
 ."ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס יו ןוא

 רענייטש עטסרעייט יד ןופ קירב 8;
 ,רעהַא זיב ייז ןופ ךיז טיצ
 ,טשינרָאג טשינ ןיוש עז ךיא ,הכלמ ,עז
 רערט ענעגייא ןיימ ץוח ַא
 ."ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס יוװ ןוא

 קינַאג םענרעצליה םעד ףיוא .טכַאניײב

 ּפעק ענעגיובעג עסייוו ייווצ

 .ןטָאש ןיא עדימ ךיז ןגיוו
 :ּפערט יד ףיוא טליּפש לרענייגיצ ַא

 ."ךייט ןליק םעד ייב םעברעוו יד ןרעטיצ'ס,

 ,טשינ טדאש'ס רַאנ .טלַא זיא לדיל סָאד

 ,טייצ וצ טייצ ןופ סע טגניז ןעמ זא

 ,ןוויוא םייב רעטמניוו טשרקיערעד

 טייל עמערָא ךיז ןעמעראווס ןעוו

 ."ךייט ןליק םעד ייב סעברעוו יד ןרעטיצ'ס ןוא
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 רעקיוה םעד ןופ עדַאלַאב יד

 רעקיוה ַא טיימש ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא
 : רעכעד יד וצ טלמַאטש רע ןוא
 ."רקוב יהיו ,ברע יהיו,

 טץוליס ַא טציז םערוט ןופ ךַאד ןפיוא
 .טעטיַא-טעט ןטַאש ןטייווצ ַא טימ

 טלַאק ןוא ףיט זיא טכַאנ יד ,םַאדַאמ ,
 ."דלַאו טימ ןוא הילת טימ ריא ןופ טקעמש'ס ןוא

 ענילָאנירק יד טשיור ,טרעטיצ ץגר א

 :ענידרוס ןיא טעּפילכ עזיקרַאמ יד ןוא

 -- טכאמעגוצ ןענעז רעיוט ןוא ריט ,זיקרַאמ,

 ?טכַאנ יד ןפָאלשרעביא רימ ןלעוװ ואוו

 "טץּפש ןיוש , :לָאמ עטירד סָאד טגנילק רעגייז רעד
 .טעב סָאד טיירגעג זנוא רַאפ טָאה רענייק ןוא

 טכאנ ברע טָאה רעטסעווש יד וליּפַא

 ."טכאמעגוצ רעטסנעפ יד ןוא ןריט יד

 רַאנ רעד ,שטנעמ רעד , זיקראמ רעד טלכיימש

 .רעצ רַאפ ןוא טפַאשקנעב רַאפ זנוא ךָאנ סיוא טייג



 רֶשגנאמ קיציא 94 | 8

 קערש רַאפ רע טרעטיצ ,ןעמוק רימ זַא ןוא

 ."קעווַא ךיז ןופ ךורּפש ַא טימ זנוא טביירט ןוא

 דניק ַא יו עזיקרַאמ יד טרעטיצ

 .טניוו ןיא טַאלב ַא יו ,טסייוו רעוװ ,רשּפא ןוא

 ,דיל ריא טרעטַאלּפ רעכעד יד רעביא ןוא

 :דימ ןוא טרעטַאמרַאפ ,לניופ רענרעבליז ַא יו

 ,טנַאה יד ןבעג רימ רעטשרע רעד טעוו רעוו;

 "?דנַאלרעמעד ןופ עזיקרַאמ רעכיילב רעד

 ןייוועג ריא טזָאל ןוא זיקרַאמ רעד טלכיימש

 .ןייג ןגער םענעדלָאג ַא יו ךיז רעביא

 רעקיוה ַא טייטש ץַאלּפיקרַאמ ןפיוא
 :רעכעד יד וצ טלכיימש רע ןוא

 ."רקוב יהיו ,ברע יהיו;
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 רעדרעמ ַא יװ

 ,טנַאה רעד ןיא רעסעמ ןטימ רעדרעמ ַא יו

 ,טכַאניב טעּפש ןברק ןייז ףיוא טרַאװ סָאװ

 .טָאג ןיימ ,טירט ענייד ףיוא ךיא טרַאוװ

 טכַאלעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה דָאנעג ןייד ,עז

 .טָאירַאקסיא ןופ לקינייא םעד ,רימ וצ

 טנעה עניימ ףױא טנערב סָאװ ,טולב סָאד
 טיירג ךיא ןיב ,םיאיבנ ענייד ןופ
 טילב גנילירפ רעד שמָאכ -- :םעניימ טימ ןלָאצַאב וצ

 ,םיילפ ןייז ןופ רעבליז ןטימ ךוטסַאּפ רעד טפושיכ'ס ןוא

 .טינ רעפטנערַאפ םוצ ךימ טפור רענייק שטָאכ ןוא

 לָאז לָאמנייא רָאנ !ןעז ךיד לָאמנייא רָאנ

 ,ָאד תמאב טזיב וד יצ ,ןסיוו ךיא

 טכיל ןייד טימ קידצ םעד תמאב טסניורק וד זַא

 -- ָאלב תמאב זיא למיה ןייד זַא ןוא

 .טכיזעג ןיימ השוב רַאפ ןטלַאהַאב לעוװ ךיא ןוא

 קיטשרעבליז קיסיירד יד לע ךיא ןוא

 ,טניוו ןטימ רקפה ףיוא ןפרַאוועצ

 קירוצ ןייג ריד וצ סעוורָאב לעוװ ךיא ןוא

 ,דניק ַא טנייוו'ס יו ,ריד רַאפ ןענייוו ןוא

 .דניז ןופ ןיורק ערעווש יד ךיז ףיוא טגָארט סָאוװ
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 ,טנַאה רעד ןיא רעסעמ ןטימ רעדרעמ א יוװ

 ,טכאנייב םעּפש ןברק ןייז ףיוא טרַאוװ סָאוװ

 .טָאג ןיימ ,טירט ענייד ףיוא ךיא טראוװ

 טכאלעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה דָאנעג ןייד ,עז

 .טָאירָאקסיא ןופ לקינייא םעד ,רימ וצ
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 מםברַאה רעד ןיב ךיא

 םייהַא ביירט ןוא טסברַאה רעד ןיב ךיא

 ףָאש עצרַאװש עדַאטס עדימ יד

 לַאטש ןיא יז לגיררַאפ ןוא

 .ףַאלש ןוא םענעדלָאג ףיוא יורטש ףיוא

 ?םיױבלּפע םוצ טניוו רעד טגָאז סָאװ

 ?טכַאנ רעד וצ ןרעטש רעד טגָאז סָאװ

 ,געװ ןפיא רעייג רעד טגָאז סָאװ

 ? טכַאל ןוא רעקירעיורט ַא טייג סָאװ

 ,רַאה רעד טזיב וד זַא ,ןגָאז ייז

 דנַאל ם'נופ גיניק רעטסליטש רעד

 ריד ייב טניל לרוג רעייז ןוא

 .טנַאה רעד ןיא םידָאּפ רעטיור ַא

 טכערעג ןיב ךיא זַא ,ייז גָאז ,ייג ---

 טיילפ ןיימ ףיוא ָאד ליּפש ךיא זַא ןוא

 ,טירט עדימ עלַא ןופ רעצ םעד

 .טייהרעליטש רימ וצ ןעייג סָאװ

 ?ביױש רענעי ןיא טרָאד טלקניפ סָאוװ--

 ...טכיל ןקָארשרעד ,לעג ַא ...טכיל ַא --

 ,דניק ןדלָאג וד ,טניוו-רעבמעטּפעפ ---

 ?טכיל עלעג סָאד רימ ןופ ליוו סָאװ
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 עטרענייגיצ יד ַאקשורַאמ ---

 .דמעה-ןגער סָאד ריד רַאפ טניּפש יז

 ,טזיב וד לייוו ,רָאנ ביל ךיד טָאה יז

 .דמערפ רעד ןיא רעדמערפ ַא ,יז יו

 ריא רַאֿפ בָאה ךיא זַא ,ריא גָאז ייג ---

 ,טײרגעגנָא לּפע עטסנעש יד

 -- ןוא ןלערק עטיור לרינש א

 ,דיײלק-ןקלָאװ קיברַאפ ןוא ןיד א

 טשינ יז בָאה ךיא זַא ,ריא גָאז ייג

 טנַאעג יז דימת רָאנ ,טנעקעג

 טפָא ,םעניימ םולח ןיא טּפָא ןוא

 .טנאה עניורב עסייה ריא טליפעג

 ריא וצ םוק ךיא זַא ,ריא גָאז ייג

 טיירגעג ריא רַאפ בָאה ךיא זַא ןוא

 .טּפָאלש רע רָאנ -- ,ןוגינ ןטסנעש םעד

 .טיילּפ רעניורב ןיימ ןיא ךָאנ לייוורעד
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 ןיּפשרעמעד עָארנ יד טניּפש

 ןיּפשרעמעד עָארג יד טניּפש

 .רעיילש ריא ןיא טייקדימ עסייוו

 רעייפ א ּפעטס ןיא טדניצ רענייגיצ

 .ןיז ַא ןָא רעטרעוו טלמרומ ןוא

 ןיהַא ,רעהַא געוו רעד טפיול

 ןטרָאג סחלג ןיא טכַאנ יד ןוא

 ןטרָאק יד טנעה עקנילפ טימ טפרַאװ

 : ןיגיניק רעקנַאלש רעגנוי רעד

 -- קיּפ ךלמ ןוא ץיירק עמַאד ,

 ,ןלֵאפ רעטעלב עטיור-קיטסברַאה

 -- ןלַאטש יד ןיא ןענייוו רעמעל

 ."קילג ןייד טליּפשרַאפ טסָאה ,הכלמ

 ,םורפ ךיז לוש ןיא דיי ַא טלייא
 ,ןייג טשינ ןעק ןוא רע טרעטנַאלּפ
 -- ןייוועג טיור טימ דרַאב ןייז טפיולרַאפ
 .םוא ןקָארשרעד ךיז רע טרעק

 -- וצ רעטסנעפ עיולב סָאד ךַאמ

 ןגייווצ יד ףיוא םירעוורעייפ

 ןגייווש רעזנוא ףיוא טכיל ןעלטניּפ

 .ור רעזנוא ןרעטשעצ ןוא
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 ליטש רימָאל .טרעטיצ גנַאהרָאפ
 ,ןרעהרעד טסברַאה ןופ ןייג:סעװרָאב סָאד
 -- ןרעטש ןוא טניוו ןוא טכַאנ ןופ ליּפש
 .ליּפש-רעױדַאב ,ליּפש-רעיורט

 דלַאװ-ןטימ ןופ ץרַאה ןיא ,עז

 .ףלעוו -- ןגיוא ענירג ןעלקניפ

 "!םףלעה טָאג, :רערעדנַאו ַא טיירש

 ,טלַאק ןוא םוטש זיא טכַאנ יד רָאנ

 ןרעטש יד ןיא ןביולג ןייז רַאפ

 .ףָארטש ןייז ּפָא רעטציא רע טמוק

 ןרערט ענייד ,הכלמ ,טשינ ןייוו

 .ףָאלש ןיימ ןיא ןענערב ןלעוו
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 עדַאלַאב-לָאטיּפש

 טעמדיוװעג
 גנילק לאיחי .רד ןוא ַאטרעב

 ,לָאטיּפש סָאד טלקנוט גרַאב ןפיוא
 ,לָאט ןיא ןטכיול סעקזָאירעב ןביז

 ,טייג ןעמ ,טסרעה וד ! ףרוטמ ,רעליטש
 .דיירפ ןופ שא -- ּפָארַא-גרַאב טירט

 לָאטיּפש ןופ רעטסעוװש-ןקנַארק ייווצ

 .לָאט ןיא ּפָארַא לגייפ יו ןרעטַאלפ

 :ןייטש עגר א עטשרע יד טביילב
 ."ןיילא ןייז וצ זיא'ס רעדנואוו ַארַא'ס,

 : יה טשינ יו ,עטייווצ יד טלמַאטש

 ,ידָאלעמ ענרעבליז ַא ןיב ךיא --

 טכַארטעגסױא רענייגיצ ןטלַא ןַא ןופ

 .טכַאנרעבמעטּפעס ַא ןופ ןלאפ-רעטעלב םוצ

 ןיב ךיא, :רעטסעווש עטשרע יד טלמַאטש

 .ןיּפש עיולב ַא ןזעוועג לָאמַא

 רַאביסנַאס ןופ ןיגיניק יד ךיא ןיב טציא
 ,רַאנ ןטלַא ןיימ טולב זיב עװעמַאק ןוא
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 דיירפ טימ ליומ ןלופ ַא טימ טָאה סָאװ

 ."דיילק ןדייז ןיימ ףיוא טכַאמעג קעלפ ַא

 ,לָאטיּפש סָאד ךיז טשעלרַאפ גרַאב ןפיוא

 .לָאט ןיא ןטכיול סעקזָאירעב ןביז

 ,טייג ןעמ ,טסרעה וד !ףרוטמ ,רעליטש

 .דיירפ ןופ שַא -- ּפָארַא-גרַאב טירט

 ךיש ענערָאפעצ ןיא שטנעמ רעטעקַאנ א
 ; ךיז ןיא ןיירַא טלמַאטש ןוא טפיול

 המח-יוקיל ענעריולרַאפ ַא ןיב ךיא ---
 .עמַאמ עטַאט ןייק טשינ בָאה ןוא

 ,ןייטש טשינ לָאז ךיא ואוו ,ןייג טשינ לָאז ךיא ואוו
 .ןײלַא ןגער רעד יו ךיא ןיב

 םוק ,המח-יוקיל -- :רעטסעוװש עטשרע יד טגָאז
 .םורַא טנעה עדייב טימ ךימ םענ ןוא

 ,גיוורעדניק רעד ייב ןוגינ רעד ןיב ךיא
 .קירוצ ןוא ןיהַא טגיוועג ךיד טָאה סַאוװ

 ,םוק ,המח-יוקיל -- :רעטסעווש עטייווצ יד טגָאז
 .םורַא טנעה עדייב טימ ךימ םענ ןוא

 דניק ןטּפושיכרַאּפ ןופ לכיימש רעד ןיב ךיא
 .טניוו-רעבמעטּפעפ ןופ לרעטסעווש עטסנעלק סָאד ןוא
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 ,ןייג טשינ לָאז ךיא ואוו, :רעטעקַאנ רעד טנייוו

 .ןײלַא ןגער רעד יוװ ךיא ןיב

 לָאטיּפש סָאד ףיוא טכיול גרַאב ןפיוא

 .לָאמ ןיא ךיז ןשעלרַאפ סעקזָאירעב ןביז יד ןוא
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 דיא םעד ןופ עדַאלַאב יד

 דירי ןפיוא ןרָאפענ ןזיא סָאװ

 :דיא רעד לָאמ יירד לשטייב ןטימ טקַאנק

 ,דירי םוצ קעוַא ןוא -- "?!ָאיװ ,ךעלעדרעפ ,ָאיוװ,

 :דיירפ ןוא תחנ רַאפ לדרעב סָאד ךיז טםעלג רע
 .טיירג זיא ןדנ רעד ןוא טיירג זיא הלכ יד

 ,ןיימט עקיצרַאה ריא !ָאיװ ,ךעלעדרעפ ,ַאיוװ,
 "!ןייוו-עקנישזָאר ןוא רעדיילק-הנותה ךָאנ

 ןייוועג ענמוס ַא .ןפיול ךעלעדרעפ יד
 .ןיינ ,ישעטַאט ,ןיינ, :ןגָאװ ןכָאנ ךָאנ טפיול

 ,טרעהעג טשינ טלָאװ רע יוװ ,דיי רעד טלכיימש'ס רָאנ

 .דרע יד לרינש ַא יו טפיול םיא רעטניה ןוא

 -- ייברַאפ ...למיוב ַא . ...לקירב ַא ...לכייט ַא

 .יאדערעדמַאט , לדיי סָאד ךיז טגניז

 טלַאק טמעטָא טכַאנ יד .ןפיול ךעלעדרעפ יד

 ,דלַאװ םענופ שיור ןטימ ףיונעצ ךיז טשימ ןוא



 לדַאלַאב ןוא דיל 9

 -- ייברַאפ ...למיוב ַא ...לקירב ַא ...לכייט ַא

 ."יַאדערעדמַאט , לדיי סָאד ךיז טגניז

 טלַאק טמעטָא טכַאנ יד .ןפיול ךעלעדרעפ יד

 :טלַאטשעג עטשרע יד ןגעקטנַא םיא טקיש ןוא

 ,ןייפ לרחוס ,ןיימ לרחופ,

 "ןייוו עלעגירק ַא טכַארבעג ריד כָאה'כ

 ןייג וצ עטייווצ ַא טמוק ,טלַאטשעג יד טדניוװשרַאפ
 :ןייוועג-עברעוו ַא יו ,ךיילב ןוא ןגיובעג

 טיירגעג ןוא טיינעג רעטכָאט ןייד רַאפ בָאה'כ ,

 ."דיילק-הנותח סָאד סעלטַא ןוא טעמַאס ןופ

 ןייג וצ עטירד ַא טמוק .טלַאטשעג יד טדניוװשרַאפ
 :ןייטש קירעיורט טביילב ןוא שא עלענירק א טימ

 ,ןייפ לרחוס ,ןיימ לרחוס,

 ?ןייד לרעטכעט סָאד ןזָאלעג וטסָאה ואוו

 ,רָאלק-קיטעמוא זיא לכייט ןופ רעסַאװ סָאד
 .רָאה ענעדלָאג יד ןשאוועג יז טָאה טרָאד

 ,םיז קיטעמוא זיא לכייט ןופ רעסַאװ סָאד
 ."םיּפ עסייוו-רָאלק יד ןשַאוועג יז טָאה טרָאד

 ,טדניוװשרַאפ טלַאטשעג עטירד יד רעדייא ןוא
 .טניוו םענופ ּפָאק ןפיוא ׁשַא סָאד יז טישעצ
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 ,ןיימ עקירעיורט ריא ,ָאיוװ ,ךעלעדרעפ ,ָאיוװ
 !ןייוו-עקנישזָאר ןוא רעדיילק-הנותח ךָאנ
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 ברעמ ןײק נעװ רעד ןיב ךיא

 ,ברעמ ןייק געוו רעד ןיב ךיא
 ,גנַאגרַאּפנוז רעדנָאלב רעד
 ,לפייפ-ךוטסַאּפ עניורב סָאד
 .גנַאלק-טנװָא רעדימ רעד

 -- רבח ןיימ ,ךָאנ טשינ רימ ייג
 ; ןייגרַאפ א זיא ןייג ןיימ

 ןביולג ןגנוי ןייד טשינ גנעה
 .ןייוועג יולב ןיימ ףיוא

 ,רעסעמ א זיא טייקנייש ןיימ
 ,ןײרַא ץרַאה ןיא םדיינש סָאװ
 ןּפיל עיולב ייווצ --- רעצ ןיימ
 .ןייוו לגירק ַא רעביא

 רענייגיצ ַא -- טּפַאשקנעב ןיימ

 ,ּפעטס ןדליוו-שיטכַאנ ןיא

 עמַאמ עסייוו עטיוט ַא

 .ּפערט-טנווָא עלעקנוט ףיוא

 -- רבח ןיימ ,ךָאנ טשינ רימ יינ

 ; ןייגרַאפ ַא זיא ןייג ןיימ
 ןביולג ןגנוי ןייד טשינ גנעה

 .ןייוועג יולב ןיימ ףיוא
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 ענַאנ עגנוי ַא -- הוואת ןיימ

 רַאטלַא םייב טעקַאנ טייטש סָאװ

 ןטסירב עפייה עריא טקערטש ןוא

 .רַאנ ןדנַאלב ריא וצ

 ,ןגיובנגער ַא -- דיירפ ןיימ

 דלָאגנענוז ןיא טרעמיש סָאװ

 ,ןברַאטש וצ טיירג דימת זיא ןוא

 ,דלָאה יז טָאה ןעמ דלַאביוװ

 רעטייר רעדליוו א -- האנש ןיימ

 ,קירטש ַא טנַאה ןיא טלאה סַאװ

 רע טגרַאװ אנוש םעד טָאטש רָאנ

 .קילג ענעגייא סָאד רָאג

 -- רבח ןיימ ,ךָאנ טשינ רימ ייג
 ; ןייגרַאפ א זיא ןייג ןיימ
 ןביולג ןגנוי ןייד טשינ גנעה
 .ןייוועג יולב ןיימ ףיוא
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 רעבמעטּפעס

 ןָאקלַאב ןקיטסברַאה ןפיוא .רעבמעטּפעס

 .יל ןיסעצנירּפ עניילק יד טציז

 יז ליוו סָאװ
 טיור טלקניפ סָאװ ,הנבל רעד ןופ

 ?ךַאד םענרעבליז ריא ףיוא

 ,טיוט ןטימ םיטניא טלּפַאלּפ יז

 ךַאילש ןפיוא םורַא טלנַאוװ סָאװ

 ;ןגעוו ענייז ריא וצ טניּפש ןוא

 ,ןגער ןטימ םיטניא טלּפַאלּפ יז

 ןעגנַאפעג ןקלָאװו א ןיא טגיל סָאװ

 ןעגנַאגעגקעװַא זיא ופ-דוט רעטכיד רעד

 דלַאװ ןיא ןרעטש עקיטסברַאה יד ןביולק

 .טניוו ןופ טייקנייש עקיטסברַאה יד ןעגניזַאב

 טלַאטשעג ןיימ ןיא טילב סָאװ ,טסברַאה םעד רַָאנ

 ,טנעה עניימ ףיוא דלָאג טימ טלקניפ ןוא

 .טנעקרעד טשינ ןוא ןעזעג טשינ רע טָאה

 ןַאקלַאב ןקיטסברַאה ןפיוא .רעבמעטּפעס

 .יל ןיסעצנירּפ עניילק יד טציז

 יז ליוו סָאװ
 טיור טלקניפ סָאװ ,הנבל רעד ןופ

 ?ךַאד םענרעבליז ריא ףיוא
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 ךס ַא ,ךס ַא ליוו יז

 .ןײטשרַאפ ןוא ןעז ,ןרעה
 ,ןייוועג סָאד -- לשמל

 ,םיילפ רעקיטסברַאה ַא ןיא טפָאלש סָאװ
 ןריולרַאפ טָאה ךוטסַאּפ ַא סָאװ

 .ןרעיורט ןביז יד ןופ ךיירגיניק םוצ געוו ןפיוא

 םלעוו ןופ ןעיָאװ עקידנגָאנ סָאד ,לשמל

 ףיױרַא ןרעטש יד וצ

 .טכַאנרעּבמעטּפעפ רעסייוו ַא ןיא

 ,ןירַאדנַאמ ןקילייה םעד ןופ המשנ יד ןוא

 .טכַאלעג טשינ ןוא טנייוועג טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ

 דיילק םענעדייז ריא ןופ רעטיצ םעד ,לשמל
 רירַאב ןטסדנימ םייב
 .טכַאנירעבמעטּפעס רעסייוו ַא ןופ
 סאי ןופ טעָאּפ רעד ,רוכיש רעד טָאה סָאװ וצ ןוא
 ? טכַארמעגסיוא ןצנַאגנַיא יז
 ?טניימעג ייברעד טָאה רע סָאװ ,ןיימ רעד זיא סָאװ ןוא
 6 = 2 2 ששי 6 220 0 =( 20 0 ת26 120 0 =; ;{00 0. .;...-

 .טנייוו ןיסעצנירּפ עניילק יד ...םסּפ
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 עדַאלַאב-ננורעמעד

 ּפערט עָארג ףיוא ןדיי עטלַא ןביז ןציז

 .ּפעק עסייוו יד טניוו ןיא רעווש ןגיוו ןוא

 טילבעצ םיובנשרַאק רעד ייז רעטניה

 ,דיל טימ ןוא םולח טימ ,גנילירפ טימ

 טכיל ןּפָארט רענעדלָאג ַא -- לרעטַאלפ ַא
 .טכיזעג סנרעדעי רַאפ ייברַאפ טרעטַאלפ

 ,טכיירגרעד טשינ םענייק ןופ ,שינעדנעלב ןדלָאג ַא

 .טכייפ ןוא קיטעמוא ןרעוו ןגיוא עטלַא ןוא

 :טנַאה יד ףיוא ןדיי יד ןופ רענייא טביוה
 *...טנַאמרעד ...טנַאמרעד ךיז סעּפע ןַא ,רעדניק,

 .ןיורק ַא יו טלקניפ גנונָאמרעד יד ןוא

 "! ןיוש ןסעגרַאפ טָא ןוא ....טרַאװ ...עגר ןייא,

 -- דימ ןרעטיצ דרעב עטלַא ןביז

 .דיל-רעבמעווָאנ ,רעצ-רעבמעווָאנ ,דלָאגרעבמעװַאנ

 ,יינש יו ,עקיטכיל -- ּפעק עסייוו ןביז
 !עז טָא :ףיוא רעגניפ םעד טביוה רענייא ןוא
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 קרַאמ ןופ טימ עמַאס ןיא טייטש לרחוס ַא
 ,גרַאברעטסיולק םוצ ףױרַא טּפַאגרַאפ טצָאלנ ןוא

 טנערב ןוא ןיורק ענעדלָאג ַא טלקניפ'ס ואוו

 טנעה יד טקערטש לרחופ סָאד .ןוז-טנוװָא יד

 ןייגרַאפ ,ךיז ןשעל טמענ ןיורק יד .ףיורא ,ףױרַא

 .ןייוועג ןייז טימ ןיילַא לרחופ סָאד טזָאל ןוא

 גולק ןוא קיטעמוא ןעלכיימש ןדיי עטלַא ןביז

 .גורק-רעמעד ןופ קנורט ַא טיג רענייא ןוא

 טנַאװעג ןייז טלקניפ'ס ,ףיוא ךיז טלעטש רעטייווצ ַא
 .טנַאװ רעלקנוט רעד רַאפ בירעמ טנוװַאד רע ןוא

 טכַארטרַאפ ןוא קיטכרַאפ ןעייטש עלַא ,עלַא ןוא

 .טכַאנ ןגעק שודק לָאמ יירד ןעגנירּפש ןוא
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 םיליפיס

 רַאװלוב ןקיטכיל ןפיוא .רעבמעווַאנ

 .ןגער רעניד ,רעּפרַאש .טנאנטייל רעגנוי ַא

 ,ןגעקטנַא םיא טרעטַאלּפ עמאד עקנַאלש

 .רַאוטָארט ןפיוא סנטָאש יד ךיז ןטפעהַאב

 .רעצ רעדנַאלב ַא טילב ןגיוא עריא ןיא

 :ןגערפ ייז ןוא ןעלכיימש ןּפיל עריא רָאנ

 "?ןגער ןיא טכַאניב טעּפש ױזַא ,טנַאנמייל רעה;

 .רַאב ןיא ןירַא טקניוו ּפמָאלצילב רעטיור ַא

 טנעגיריד רעטלַא ןַא .קיזומ .טכיל

 טנעה יד טימ טרעדיילש גניקָאמס ןצרַאוװש ןיא

 .קילג ךָאנ ןוא עביל ךָאנ ןייוועג דליוו ַא

 .ןייוו ןלַאקַאב ייווצ לשיטרָאמרַאמ ַא ףיוא

 -- ןייא עמַאד ןייז ןיא ךיז טקוק טנַאנטיײל רעד

 .קירוצ ךיז ןיא טלַאפ ןוא ףיוא טרעדיוש ןוא
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 עדַאלַאב-רענײניצ

 ,געוװ ןפיוא עטרענייניצ עטלַא --

 !טנַאה ןיימ וטסָאה טָא
 דנַאל ַא רַאפ סָאװ ןיא ,ךיא ןיב רעוו !ףערט

 גיוו ןיימ ןענַאטשעג זיא

 ךַאילש רעלעקנוט רעד טָא ךימ טעוו יצ ןוא

 ? קירוצ םייהַא ןריפ ךָאנ

 ּפָאק ןסייוו םעד טלקָאש עטרענייניצ יד

 -- רעהַא ןוא ןיהַא קירעיורט
 -- קיּפ ךלמ , ןטרָאק יד טפרַאוװ ןוא
 ?רעמ רעד זיא סָאװ ןוא סָאד טניימ סָאװ

 ,ןיורק ענעדלָאנ ַא טגָאמרַאפ עטאט ןייד

 ."רערט ענרעבליז ַא -- עמַאמ ןייד

 ,ךיילב זיא רערעדנַאו רעדמערפ רעד

 .ףרַאש ןעלקניפ ןגיוא ענייז

 םיוב וצ םיוב ןופ טגנירּפש טניוורעבמעוװַאנ רעד

 ,םיורט ןטעטַאלרַאפ ןלעג ןייז ףיוא טליּפש ןוא

 -- ףרַאה רעקנַארק ַא ףיוא יו

 ּפָארַא ןרעטש עקירעיורט ייווצ טפרַאװ ןוא

 .ףרָאד ןדמערפ ,ןטייוו ַא ןיא

 ּפָאק ןסייוו םעד טלקָאש עטרענייגיצ יד
 -- רעהַא ןוא ןיהַא קירעיורט
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 -- ףערט הכלמ, :ןטרָאק יד טפרַאװ ןוא

 ?רעמ רעד זיא סָאװ ןוא סָאד טניימ סָאװ

 ךייט ןליק ןיא טפָאלש רעטכָאט סרענלימ םעד
 .ךיירגיניק ןייד םורַא טלגניר סָאװ
 ןעז טשינ ןיוש טעוו רעטכָאט סרענלימ םעד
 .רעמ ןרעטש עקיטסברַאה יד

 םורַא טלגָאװ רענלימ רעטלַא רעד

 ;סיוא ןגיוא יד ךיז טנייוו ןוא

 םוא ןרעטַאלּפ ןעָארק עצרַאוװש יירד

 זיוה ןטזָאלרַאפ ןייז רעביא

 :טניוו ןטימ ריד הללק ַא ןקיש ןוא

 ףלעוו יד ןופ ןעיָאװ ןיא יז טסרעה וד

 ."טניה יד ןופ ןליב ןיא ןוא

 ,ךיילב זיא רערעדנַאװ רעדמערפ רעד

 .ףרַאש ןעלקניפ ןגיוא ענייז

 םיוב וצ םיוב ןופ טגנירּפש טניוו-רעבמעווָאנ רעד

 ,םיורט ןטעטַאלרַאפ ןלעג ןייז ףיוא טליּפש ןוא

 -- ףרַאה רעקנַארק א ףיוא יו

 ּפָארַא ןרעטש עקירעיורט ייווצ טפרַאװ ןוא

 .ףרָאד ןדמערפ ,ןטייוו ַא ןיא

 !רעה ,עטלא, :רעדמערפ רעד טרעביפ

 .דימ ױזַא ,דימ ױזַא ןיב ךיא

 ּפָאק ןיימ םנטָאש ענייד ןיא ןגייל זָאל

 ...דילגיוו ַא רימ גניז ןוא

 לגיופ רעסייוו ַא ? טסרעה וד ...רעליטש ...אש

 ."טימעג ןיימ ךרוד טילפ
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 ּפָאק ןסייוו םעד טלקַאש עטרענייגיצ יד

 :רעהַא ןוא ןיהַא קירעיורט

 -- טימעג ןייד ךרוד לגיופ רעסייוו ַא,

 ?רעמ רעד זיא סָאװ ןוא סָאד טניימ סָאװ

 טָאה רענלימ ןופ רעטכַאט עטיוט יד

 ."רעהא ןעמוקעג ןוא טקנעברַאפ ךיז

 ?יירק םעד טסרעה וד , ...טרעביפ טפַאשדנַאל יד

 .ןָאה רעצראווש ןיימ טיירק סָאד

 קנַארטעג א ןכַאק ריד ךיא לעוװ טציא

 .ןָאמ ןקיטפיג ןמיור ןופ

 -- ךייוו ןענעז סנטָאש יד

 ףוג ןייד טרעביפ הנבל רעד ןגעקטנַא

 ."ךיילב ענדָאמ זיא םינּפ ןייד ןוא

 לָאמ ןביז לסעק םורא טצנַאט יז

 ; ןיהַא ,רעהַא ,ןיהַא

 יו ,ךעלעמַאּפ לסעק רעד טעמושז

 .ןיב ַא דלעפ ןיא טעמושז'ס

 טרעה ןעמ ןוא -- רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 דרע רעד רעביא לגילפ עדליוו טימ

 .ן'ילפ זנעגדליוו עטאשט א

 טיירּפש םיא רַאפ ,טלכיימש רעדמערפ רעד

 ;דנַאלרעמעד א סיוא ךיז

 דיילק ַא טשיור ןזָארג עָאלב ךרוד

 טנאה עסייוו א טעלג'ס ןוא

 ...ןגיוא ענעדלָאג טימ ענרַאס ַא

 םיימש עטמרענייגיצ יד ...רעווש טמעטָא רע

 -- - ןגיובעג עברעוו א יו ,םיא רעביא
 660 = =שט6 226 2 ={ הן{, 2 == הטקש6 =
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 לָאמ ןטלפיוו םוצ ,ַאקשורַאמ ענייש
 !דיל סָאד טשינ גניז :ךיד ךיא טעב
 ּפעטס ןופ סנטָאש יד טימ טשינ קערש
 !דיי ןקנַארק ןייד רעביא
 ,טכאנ עצנאג א ןרעה ןיוש ךיא לעוװ טציא
 טילפ רעטכָאט סרענלימ םעד יוװ

 ,רעגעלעג ןיימ םורַא זיירק ַא ןיא
 ינק יד ףיוא ריא רַאפ ןגיל לעוו ךיא ןוא
 -- ידָאלעמ-טסברַאה עקירָאיַארַאפ ַא יו
 ? רעגייטש ַא ,ריד סע גיוט סָאװ וצ

 !םטכעלש וד !סדליוו וד
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 מַאדלָאס ןננוי םעד ןופ עדַאלַאב יד

 לרעטכעט םרעקעב םעד ןוא

 רעיוט סגיניק ןרַאפ טייטש

 ,ךאו רעד ףיוא רענלעז ַא
 ןעגניז לגיופ ַא רע טרעה

 :ךַאד סגיניק ןפיוא

 ."רָאה עצרַאװש טָאה לרעטכעט סרעקעב םעד

 ,תועט ַא טסָאה וד ,ןיינ,
 : ריד רַאפ רעפעב סע סייוו ךיא
 ןעזעג ןטכענ טשרע יז בָאה ךיא
 -- ריפ רעגייז ַא גָאטייב
 ."רָאה ענעדלָאג טָאה לרעטכעט סרעקעב םעד

 .ןריסַאּפ ןעק'ס סָאװ ,טרעה

 :לַארענעג ַא ךרוד טייג

 ,ןפייפ ױזַא ןטסוט סַאוו,

 לַאטש ןיא דרעפ יד ייב יו

 "? ּפעטס ןדליוו ןיא רענייגיצ ַא יו רעדָא

 רענלעז רעד ןייש םיא טריטולַאס

 :טנַאה רעד ןיא דרעוװש ןטימ

 ,תועט ַא טאהעג טָאה לניופ רעד ,

 ,טנַאמרעד םיא ךיא בָאה

 ."רָאה ענעדלָאג טָאה לרעטכעט סרעקעב םעד זַא
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 :רעזייב ַא לַארענעג רעד טיירש

 !ןָא ןעד ךימ סע טייג סָאװ,

 ,ןגיל רעצרַאק ןיא טסעוו וד

 ןָאה רעד טיירק'פ ןענַאו זיב

 "!ןָא הנוז ןייז טימ רעקעב רעד ךימ טייג סָאװ

 רעדליוו ַא טַאדלָאס רעד טכָאּפ
 ,דרעווש רעקנַאלב רעד טימ

 לַארענעג רעד טגיל'ס ןוא -- ץילב ַא

 ,דרע רעד ףיוא רעטיוט א
 .דרע רעד ףיוא רעטיוט ַא -- בעל ךיא רהאוװ ָאז

 הסיפת ןיא רענלעז םעד ןעמ טריפ
 ...םיירג ןיוש זיא הילת יד ןוא
 ...לּפַאצ ַא ,יצ א ...קירטש ַא
 טיומ רעד ןייא טלקיוו'ס ןוא
 ,לטנַאמ ןייז ןיא טַאדלָאס ןגנוי םעד

 ?רעטכָאט סרעקעב םעד ןוא ,ונ

 טכעלפ ןוא לגיּפש ןרַאפ טייטש יז

 :ּפעצ ץגנַאל יד רעגניפ עסייוו טימ

 -- טכערעג ןעוועג זיא טַאדלָאס רעד ,

 ."רָאה ענעדלָאג עקַאט בָאה ךיא
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 עדַאלַאב רעמעלעכ

 טָאטש ַא ,טסייוו ריא יוװ זיא םעלעכ

 -- רעטָאפ ַא ,טסייוו ריא יוװ ,זיא טָאנ ןוא

 -- רעמעלעכ רעטצעל רעד ,ךיא ןוא

 .רעטָאק ןרַאפ לדיל סָאד ליּפש

 בר רעטלַא רעד .טכַאנטימ

 .ןרעטש ןטלַא םעד טשטיינק ןוא טציז

 בר רעטלַא רעד טוט עשז-סָאװ

 ?ןרעלקַאב טכאנייב טעּפש ױזַא

 -- !טָאג ,ןכָאװ ןבלאהטירד ןיוש

 -- הנכס א שוריפב זיא'ס
 (!לוממילש רעשיטנַאמָאר) ךיז טָאה

 .הנבל יד ןזיווַאב טשינ

 :ּפָאק םעד ףיוא רֶע טביוה םיצולּפ

 דרעפ ןעשזריה רעיוט ןראפ

 'ןיירַא בוטש ןיא ןעילפ'ס ןוא

 .דרעב עטיור טימ ייווצ םיחילש

 רָאװ ענעי ךָאנ ...רימ ! יבר,

 ןעגנַאגעגסױרַא טלעוו רעד ןיא

 הנבל יד ןבָאה רימ ןוא

 .ןעגנַאפעג ףרָאד ןדמערפ ַא ןיא
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 יז רעסַאװ טימ סָאּפ א ןיא
 ,ןגעלעג עטעצירּפ א יו

 טּפַאלקרַאפ םַאפ סָאד רימ ןבָאה

 .ןגעקטנַא םייה רעד -- קעוװַא ןוא

 רעהַא סע טעקסַאמעג ןוא
 ."ןגָארט וצ רעהַא טכארבעג ןוא
 דיירפ רעטיול רַאפ ,בר רעד טייטש
 .ןגָאז טשינ טרָאװ ןייק ייז רע ןעק

 "!ןייג רימָאל ,יתובר טמוק,
 : טייג ןעמ ןוא --- ןייג זיא ןייג
 ,להקה שאר רעד בר ןבענ
 .טייק ןוא דניק טייג ייז רעטניה

 בר רעד ןוא -- ??לסעפ סָאד טָא,

 :ןקעטש ןטימ לקעד םעד טביוה

 הנבל יד הלילח ליוו רע

 .ןקערש טשינ טכַאנייב טעּפש ױזַא

 טשינרַאג טשינ עז ךיא , -- "? טסעז ,לרעב

 ןענירטנַא ,סיוא טזייוו , --- "? יז זיא ואוו
 חילש ןייא ןוא ."געוו ןפיוא
 .ןעניז ןופ ּפָארַא טרָא ןפיוא זיא

 .ךיא ןיב סָאד רענייא רעד ןוא

 ? רעטָאפ-עטַאט ,ךימ טסנעקרעד וד

 ןוגינ ןטלַא ןַא ליּפש ךיא ,עז

 .רעטַאק ןדנילב ןטלַא ןַא רַאפ
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 ןנרָאמ ןײטשפיוא לעוװ'כ

 ירפרעדניא ןגרָאמ ןיימשפיוא לעוו'כ

 געוו ןפיוא ןײגסױרַא לעוװ ןוא

 ןופ ןעניורק-לבָא יד ןעז ןוא

 .געטרעמוז ץדימ ,עטצעל יד

 ןעוועג לָאמַא ןיילַא ןיב ךיא

 טדנעוושרַאפ בָאה'כ ןוא גָאטרעמוז ַא

 טכיל ןפיוה ןיימ ,דלָאג ןפיוה ןיימ

 .טנעה עטכייל ןוא עקיבולג טימ

 טולב ןגייא ןיא ךָאנרעד ןיב ןוא

 ,ייה עדריקס 8 ףיוא ןעגנַאגרַאפ

 גָאטרעמוז רעטייווצ ַא טָאה'ס ןוא

 .ייוו ןיימ ףיוא ןטכיולעגפיוא

 ,טשינ רענייק ךימ טנעקרעד טציא ןוא

 ,טכיל ןיימ ןוא לּפַאצ ןיימ ,לַארטש ןיימ

 ,יולב ןיימ ןוא רעטיצ ןיימ ,דלָאג ןיימ

 .טכיזעג קידנלַארטש ןוא טשרע ןיימ

 -- טפָא ךיז ןעקרעד ןיילַא ךיא רָאנ

 -- טלַאטשעג רעטסטנעזיוט ןיימ ןיא טציא

 ,ןוז ןּפָארט ַא ןיא ךָאנ לָאמַא
 .דלַאװ ןיא גייווצ ַא ףיוא טלקניפ סָאװ
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 ,זיור ַא ןופ לּפַאצ ןיא לָאמַא
 ןיב רעלעג ַא ןופ ןעמושז ןיא

 דלעפ ןפיוא לזנעג 8א ןיא ןוא

 .ןיהַאווו טשינ טסייוו ןוא טפיול סָאװ

 ,טָאג ןיימ ,ךיז ךיא ןעקרעד לָאמַא

 ,ןַאמ ןופ ילג ןטיור-קידניז ןיא

 ּפָארַא טלַאפ סָאװ ,יוט ןּפָארט ןיא

 ןָאה ַא ןופ לגילפ ףיוא גָאטרַאפ

 ירפרעדניא ןגרָאמ ןייטשפיוא לעוו'כ

 געוו ןפיוא ןיײגסױרַא לעוװ ןוא

 ןופ ןעניורק-לבָא ןעז ןוא

 .געטרעמוז עדימ ,עטצעל יד

 ןעוועג לָאמַא ןיילַא ןיב ךיא

 טדנעוװשרַאפ בָאה'כ ןוא גָאטרעמוז ַא

 טכיל ןפיוה ןיימ ,דלָאג ןפיוה ןיימ

 .טנעה עטכייל ןוא עקיבױלג טימ
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 ןקלָאװ רעד רעװ ומסײװ יצ

 ?זיא ןקלָאװ רעד רעוו ,וטסייוו יצ
 ,רערעדנַאװ רעבלעז רעד זיא'ס
 ךַאװ ענעי ַאד ןעוועג זיא סָאװ
 .רערעדנַא ןַא טלַאטשעג ַא ןיא

 ,שיט רעזנוא ייב ָאד ןסעזעג

 דעמ ןוא ריב ןעקנורטעג

 דייר ענעדלָאג ,עליטש עפיט ןוא

 .טדערעגנײרַא ךיז ןיא

 ,ךיז ןציירק עכלעוו ,ןטניוו ןופ

 -- ילבראפ-ילב-ןרעטש ןופ

 טּפאלקעג ביוש רעזנוא ןיא טָאה'ס זיב

 .ירפרעדניא רעיולב רעד

 ?זיא לגיופ רעד רע ,וטסייוו יצ
 ,רערעדנַאװ רעבלעז רעד זיא'ס
 ןעוועג ָאד ןטכענ טשרע זיא סָאװ
 .רערעדנַא ןַא טלַאטשעג ַא ןיא

 לעווש רעזנוא ףיוא ָאד ןענַאטשעג
 ,ךיש ענייז ףיוא ביומש טימ
 טנַאה רעד ןיא עברַאט עַארג יד
 .ךיז וצ טדערעג ליטש ןוא
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 ךיז ןציירק עכלעוו ,ןגעוו ןופ

 ,טלעוו רעד ךרוד ןעשזדנַאלּב ןוא

 ךיז ןעזלַאה סָאװ ,ןעגנילירפ ןופ

 ,דלעפ ןוא ךייט ןוא םיוב ףיוא

 ףיוא ןעייג סָאװ ,ןרעמוז ןופ
 ,ליטש סעמאמ עדנַאלב יו
 ךיז ןעילוט ייז סָאװ ,ןמסברַאה ןופ
 ,ליק ןטָאש רעייז ןיא

 ,ןרעדנַאו ןופ ןוא רעדנואוו ןופ
 ,ןייגרַאפ ןוא ןעילב ןופ

 קירוצ לָאמַא ךָאנ ןעמוק ןופ

 .ןעוועג יוו ,רענעש ךָאנ

 !דניק ןדלָאג ,קירעיורט טשינ ייז ,ונ
 רערעדנאו רעבלעז רעד טעוו'ס
 זנוא וצ לָאמַא ךָאנ ןעמוק
 .רערעדנַא ןא טלַאמשעג א ןיא
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 דילפָאלש

 ,ןקעוופיוא טשינ ךיד לעוװו ךיא

 ,לגיופ ַא ןדייס

 .ןגיוא ענעדלָאג טסָאה וד ,טסייוו סָאװ

 : עב ןייד ףיוא ןלעטש ךיז טעוװ רע

 טעוורַאפ טכַאנײנוי ַא טימ ךיז טָאה רע

 ,(רועיש א ןָא קידהוואג ןוא ןייש זיא יז)

 .ריא ןופ רענעש לָאמ טנזיוט טזיב וד זַא

 ,ןקעוופיוא טשינ ךיד לעוװ ךיא

 ,טניוו א ןדייס
 .דניוושעג ערַאּפש א ךרוד ןיירַא טעוו סָאװ
 ,טניוו ַא סעּפע וט
 ןארַאפ סרענעש זיא'ס יצ ,ןסיוו ליוו סָאװ
 .טניה ןוא ןרעטש ,סנקלָאװ ןופ

 ,ןקעוופיוא טשינ ךיד לעוװ ךיא

 םיוב ַא ןדייס

 .םיורט ןייד ןיא קרַאטש וצ ןשיור טעווװ סָאװ

 ,דלַאװ ןיא םיוב רעטסטלע רעד זיא םיוב רעד

 .טלַא רָאי טנזיוט ןופ ןל-אמייק ַא
 ,םיוב ַא סעּפע וט

 ןאראפ םרענעש זיא'ס יצ ,ןסיוו ליוו סָאװ
 .םיורט ןייז ןופ ,ילב ןייז ןופ ,שיור ןייז ןופ
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 ,ןקעוופיוא טשינ ךיד לעװ ךיא
 ,ןגער ַא ןדייס
 ןגעטש ןוא ןגעוו ןופ רעיורג ַא ןעמוק טעוװ סָאוװ

 .רעגניפ יד טימ ביוש ןיא ןּפַאלק ןוא

 .רעגנוי ַא ךָאנ זיא ןגער רעד
 ,ןעוועג ץנירּפ 8 רע זיא ןטכענ טשרע

 -- ריד ןופ לכיימש ןייא : טפושיכרַאפ רע זיא טנייה

 .ןעוועג סָאװ קירוצ טרעוו רע ןוא

 ,ןקעוופיוא טשינ ךיד לעוװ ךיא

 ,ךאלמ ַא ןדייס

 ךלהמ ַא ןופ ןעילפ וצ ןעמוק טעוו סָאװ

 לַארטש-הנבל ןסייוו ַא ףיוא

 רעגעלעג ןייד ייב ןעינק ןוא

 !ןיימ לרעטסעווש ,רעטפעווש ,, : ןעגניז ןוא

 ןייז רענעש ןוא רענעש ךָאנ ןעק סָאװ

 ."רימ ןופ ןוא ריד ןופ

 לגיר םענעדלָאג ַא טימ לעװ ךיא ,ַאש

 .ריט יד ןעלנירַאפ
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 עדנענעל-רעלטעב

 ךַאילש ןעלעקנוט ןפיוא רעלטעב יירד ןציז
 .ךַאד רעייז ןענעז סנקלָאװ יד זַא ,ןסייוו ןוא

 ,דלעפ ןיא טפָאלש סָאװ ,טניוו רעד זַא ,ןסייוו ןוא

 .טלעוו רעד ףיוא חרוא רעסעוורָאב ַא זיא

 ,דימ לגייווצ ןייז ףיוא טגנעה סָאװ ,לגיופ רעד ןוא

 .דיל ןייז ןופ רעקיצניוװ עלעּפָארט ןייא זיא

 ךיש ץָארג ענייז ףיוא רעטשרע רעד טקוק

 : ךיז ןיא ןיירַא ןוא ךיז וצ טלמרומ ןוא

 ,לימ רעצרַאװש רעד ןופ דנַאר ןרעטניה,

 .ליטש רעסַאװ ַא טניר ,לימ רעצרַאווש רעד ןופ

 גערב ןליק ןייז ייב ןפָאלש וצ טוג זיא

 ."געט עדימ יד ןפָאלשוצסיוא ןוא

 ךיש עָארג ענייז ףיוא רעטייווצ רעד טקוק

 : ךיז ןיא ןירַא ןוא ךיז וצ טלמרומ ןוא
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 ,ןייג לפרעד ןיא רעטציא רימ ךיז טסולג'ס;

 .ייצ טָאה טנוה רעד ןוא שטייב ַא טָאה יוג רעד רָאנ

 ָאדַא געוו ןפיוא ןביילב ןיוש ךיא לעוו

 ."העש עדימ ןיימ ןגיוורַאפ ןוא ןגיוו ןוא

 ןײרַא ךיז ןיא ףימ רעטירד רעד טגייווש'ס רָאנ
 .ןייוו טימ ןוא ןרָאק טימ ןגייווש ןייז טקעמש'ס ןוא

 טכיזעג סָאד רע טלעטשרַאפ טנעה עדייב טימ

 .טכיל א ךרוד טצילב רעגניפ יד ןשיווצ ןוא

 ,ייווצ יד ןייא ךיז ןרעה ןגיוא ענעּפָא טימ ןוא

 :יינש יוװ דלעפ ןפיוא ןגייווש ןייז טלַאפ'ס יו

 ! ךיירגיניק ןיימ וד ,טײקמערַא;,

 .ךייט רעד יא ,עברעוו יד יא טזיב וד

 ,לוע ןיימ טזיב וד ןוא ורּפָא ןיימ טזיב וד

 .לוק לקנוט א ףיוא גנַאזעג קיטכיל ןיימ

 ןַאה םענופ יירק ןיא הליפת יד טזיב וד

 ."ןָאמ ןטיור ןפיוא ןיב ענעדלָאג יד ןוא

 ,ייווצ יד ןייא ךיז ןרעה ןגיוא ענעּפַא טימ
 .יינש יו דלעפ ןפיוא ןגייווש ןייז טלאפ'ס יו

 ףיונוצ לטניב ןייז רעטירד רעד טקַאּפ
 .ףיוא ךיז רֶע טביוה ,לגיופ ַא יו ,גנירג ןוא
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 מירמ עכעלעמַאּפ טימ ןייג ךיז טזָאל ןוא

 .טימ רכז א יוװ ןטָאש ַא טמענ ןוא

 ייווצ יד ןגיובעג ןעייג םיא רעטניה ןוא
 .יינש יוו טלַאּפ סָאװ ,ןגייווש ןייז ןעקנירט ןוא



 לדַאלַאב ןוא ףיל

 בר רעיַאלערָאּפ םעד ןופ עדַאלַאב יד

 יַאלץדָאּפ ןופ בר רעטלַא רעד
 :ױזַא טגָאזעג ןוא ןרעטש םעד טשטיינקרַאפ טָאה

 .טכַאנ יד טנענעג ןגעוו עלַא ןופ

 ?? טכַארברַאפ גָאט םעד ,דיי ,וטסָאה סָאװ טימ

 ,טכיל א ןָא רֶע טדניצ טנעה עליטש טימ

 ,טכיזעג דימ ןייז ןטכױלַאב ףרַאש טרעוו
 טנעה ענייז ןופ ריר ןדעי ייב ןוא
 :טנעוו יד ףיוא סנטָאש יד ןרעטיצ
 טגָאלקעג ןוא טהגאדעג ,טנוװַאדעג

 ."טגָאזעג םילהת ןוא הניכשה תולג ףיוא
 :טמעלקרַאפ ןוא רעווש םרעוו ץרַאה ןייז ! ייוו ןוא
 טמעשרַאּפ ךַאװטימ ןקילייה םעד רעצ טימ

 ןָא עצעּפושז ענעדייז יד ךיז טוט רע

 ןַא רע טוט למיירטש ןקיד'תבש םעד ןוא

 טירט עכעלעמַאּפ טימ ןייג ךיז טזָאל ןוא

 טישַאב ןרעטש טימ למיה רעד :טעז רע

 ..םנ ַא ...םנ 8, .ןָאמ םענרעבליז טימ יו

 טמעשרַאפ טשינ ךָאנ !ןעמָאנ ןייז וצ ביול ַא

 ."תעל-תעמ ןצנַאג םעד רעיורט ןיימ טימ

 טניוו ןיא טרעטיצ ןרעטמַאל ַא :טעז רע

 טניה ךיז ןליּפש'ס יו ,ךיז טימ ךיז טליּפש ןוא



 רצגנאמ קיציא 48

 .טכַאנ ברע סנטָאש ענעגייא יד טימ
 דרעפ ןייז טעיָאּפ ןַאמרופ ַא יו ,טעז רע
 טרעה ןוא טעז רע .םענורב ןעלעקנוט םייב

 ךאוו זיא סָאװ ,בלַאװש רעד ןופ דיל-טנווָא סָאד

 .ךַאד וצ ךאד ןופ עָאלב ַא טרעטַאלפ ןוא

 יַאלעדָאּפ ןופ בר רעטלַא רעד

 :ױזַא טגָאזעג ןוא ןרעטש םעד טשטיינקרַאפ טָאה
 םערט ןוא ייג ךיא סָאװ ,רימ וצ זיא ליווװ זַא,
 ."טעּבעג א ןיא יוװ ,דרע רעד רעביא

 טניוו ןיא טרעטַאלפ דרָאב ןייז ןוא טייג רע
 -- דניק ןסעגרַאפ ַא לעוװש ַא ףיוא טציז טָא

 דנילב ןרעוו'ס זיב ...טניוטש ןוא רע טניוטש
 ?רעמ רעד זיא סָאװ זיא .ענייז ןגיוא יד
 רעווש טשינ עגר ַא ףיוא ץרַאה סָאד טרעוו'פ זַא
 ,געװ םעד רעטייוו ןקעמש ןטימ רע טּפַאט
 .געט ןוא טכענ עלַא ןענעז קילייה לייוו

 ,ךייט םעד רע טרעה טָא .דלעפ סָאד רֶע טליפ טָא
 חבש ַא ארוב םעד ןצנַאט ענייז םיפ יד
 גערב םייב ןעייטש סָאװ ,רעמיוב יד םורַא
 .געוו ןופ טייקנייש יד ןטיהַאב ןוא ןטיה ןוא

 דיי רעד טליפ'ס זיב ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 דימ ןוא טרעטַאמרַאפ .ןייגרַאֿפ תוחוכ יד
 טלָאוװ'ס יו ױזַא ,קעװַא רע טלַאּפ
 .דלָאג ןופ גנַאז א ןטינשעצ עסָאק יד
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 טרעלקרַאפ ןוא לימש טכַאנױטימ יד טנענעג

 ףיוא דיי םעד וצ ּפָאק םעד וצ טגיוב ןוא
 :דרע רעד

 ?דךיי ,וטסלמַאטש סָאװ,
 ."גניז ךיא -- טשינ טסרעה וד ,

 -- "!ךיילב זיא םינּפ ןייד ,
 "גנירג רימ זיא ץרַאה'ס רעבָא,

 טָאה'ס :רימ זיא ליוװ, -- "ףוג ןייד טרעביפ'ס;

 "טָאג ןופ םעטַא רעד טרירַאב ןרעטש ןיימ

 !ןיינ ,ןגָאז טשינ ןעק ךיא, --- "! יודיוו גָאז,

 ,ןייוועג זיא רעצ ןוא רעצ זיא יודיוו לייוו

 ,קעלפ א יו דרע רעד ףיוא טלאפ ןייוועג ןוא

 "קעווַא רעדנואוו םענופ ןח םעד טעבנג סָאװ

 יַאלעדָאּפ ןופ בר רעטלַא רעד
 ױזַא טכאנ רעד טרעפטנעעגּפָא טָאה
 םיור זיא הנבל יד .ןעגנַאגעגסױא זיא ןוא

 :ליטש טלכיימשעג ןוא ןעגנַאגעגכרודַא
 ."טיוט ןימ ַאזַא עביל עניימ עלַא ףיוא;,
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 ןקילײה םעד ןופ עדַאלַאב יד

 םיורב-טנװָא

 טניוומערוטש .ןקלָאװ רעביא טמערוטש ןקלָאװ
 דניק ַא םיױרַא טקוק רעטסנעפ ןלעקנוט ןכרוד

 : ךַאד ןפיוא ןּפַאלק סנּפָארט ערעווש .ּפָאתט ,ּפָארט
 "ךַאילש ןטימ ןעמוק םיחרוא ,עטאט ,עז,

 :ריט יד טיירב טנפע לַאװַאק רעגנוי רעד

 .רימ וצ ןיירַא טמוק ,םיחרוא ,טנעװָא ןטוג;

 טיירגעג שיט רעד .ןַארַאפ זיא לקניוו ַא
 ."טיורב םערָא רעזנוא ביל רַאפ ןָא טמענ

 ,טנערב לּפמעל קיכיור א ,רעמיצ ןיא זיא לקנוט בלַאה
 .טנעוו ףיוא ךיז ןגיוו סנטָאש-םיחרוא ןעצ

 דַאר-רעדניק קיטכיל א לקניוו ןטסלעקנוט ןיא רָאנ
 :דָאנעג ם'טָאג ןופ טלייצרעד עמַאמ יד ןוא

 .טכַאנ א טימ גָאט ַא ןעגנַאגעג רעלמעב רעד זיא ...,
 .טכַאמרַאפ רעיוט רעד ,ץַאלַאּפ םוצ ןעמוקעג
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 ,יירד ַא לגניר סָאד ןבעגעג רעלטעב רעד טָאה

 .ייווצ םיכאלמ ןעילפ וצ ןעמוקעג ןענעז

 ריט ענרעבליז יד טנפעעג רענייא טָאה

 .ריט ענעדלָאג יד -- רעטייווצ רעד ןוא

 םיונ יד טגָאירַאפ ןוא טכַאלעג רעלטעב רעד טָאה

 *...טיורב יא ,ןייוו יא טעז וצ ןיוש טאהעג ןוא

 ,טיירגעג זיא שיט רעד .רעמיצ סָאד לקנוט בלַאה

 "!טעּפש ןיוש !טעּפש ןיוש ,, :ןעמורב םיחרוא ןיינ

 טכיזעג רעטױל ַא טימ רעטנעצ רעד טייטש'ס רָאנ
 .טכיל ַא ףיוא טצילב ּפָאק ןייז רעביא ןוא

 טיונ יד טשטנעב ןוא טנעה יד ףיוא טביוה רע ןוא
 .טיורב ןוא ןייוו ןופ עדנעגעל יד טשטנעב ןוא
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 עברעוװ רעד ןופ ערַאלַאב יד

 :טנייוו ןוא םלצ ןרַאפ לדיימ סָאד טינק

 ! ןיימ סוזעי ןַאּפ רעביל,
 בוטש רעמערַא רעזנוא רַאפ רעשַאב
 -- ןייוו ןוא טכיל ןוא טיורב
 ןוא טיורב בוטש רעָארג ,רעמערָא רעזנוא רַאפ

 ."ןייוו ןוא טכיל

 ,ןעשעג לָאז'ם ,, : םוזעי ןַאּפ טגָאז
 ; טרעגַאב ליומ ןייד סָאװ

 ,טנָאמרעד רָאנ טָאה ּפיל ןייד סָאװ

 -- טרעשַאב ריד רַאפ ןייז לָאז

 ןייז לָאז ,טנַאמרעד רָאנ טָאה ּפיל ןייד סָאוװ

 ."טרעשַאב ריד רַאפ

 טרעשַאב רימ ,סוזעי ןַאּפ ,וטסָאה זיא,
 ,ןייוו ןוא טכיל ןוא טיורב
 קילג עלעגייפ ענעדלָאג סָאד זָאל ָאט

 -- ןייז רימ ייב דימת ףיוא
 דימת ףיוא דמערפ רעד ןופ ןטבילעג ןיימ זָאל

 ."ןייז רימ ייב

 :ּפָא לַאמ יירד םוזעי ןַאּפ טצפיז
 !דניק םערָא ,םערָא וד,
 טליּפשראפ ןבעל ןייז טָאה רעטבילעג ןייד
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 ."טניוו ןוא םי ןוא טכַאנ ףיוא
 ,םערָא וד , :ּפָא לָאמ יירד סוזעי ןַאּפ טצפיז

 "!דניק םערָא

 טליּפשרַאפ ןבעל ןייז רעטבילעג ןיימ טָאה ןוא ,

 -- טניוו ןוא םי ןוא טכַאנ ףיוא

 רעהַא םיא ץעגר ַא ףיוא גנערב ַאט

 .טניוו םעד ןופ ןעלגילפ יד ףיוא

 רעהַא םיא גנערב ןוא רערט ןיימ םענרַאפ
 ."טניוו םנופ ןעלגילפ יד ףיוא

 ,סױרַא טכַאנ רעפיט רעד ןופ ,עז ןוא
 ,דנַאל ןדמערפ ןטייוו ַא ןופ

 ,ריא וצ ךיז רעטבילעג ריא טנענעג
 -- טנַאװעג ןסייוו ַא ןיא טליהעג
 .דנַאל ןטייוו ַא ןופ סורג ַא יו ,רעטנענ ןוא רעטנענ

 טקנעבעג בָאה ךיא/ רעטכילעג ריא טגַאז
 -- "דניק ןיימ ,ןייא-רָאי סױא-רָאי

 ,סיוא ןגיוא יד לָאמ יירד ריא טשוק ןוא

 .דנילב ןגיוא עריא ןרעוו
 ןרעוו ,סיוא ןגיוא יד לָאמ יירד ריא טשוק ןוא

 .דנילב ןגיוא עריא

 טקנעבעגנ בָאה ךיא , :רעטבילעג ריא טגָאז

 םורַא טסעפ יז טמענ ןוא

 ,ליומ ןפיוא לָאמ יירד יז טשוק ןוא

 .םוטש ןּפיל עריא ןרעוו

 קיביײא ףיוא פיל ריא ףיוא לכיימש רעד טרעוו

 ,םוטש קיביײא ןוא
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 -- ?טרַאנעג בָאה ךיא , :רעטבילעג ריא טגָאז

 ,סױרַא ץראה סַאד ריא טשוק ןוא

 ץרַאה-לדיימ ענעדלָאג עליטש סָאד

 -- סױרַא ריא ןופ רֶע טשוק

 .סיורג הנבל ַא יוװ ,ףיוא עברעוו ַא ףיוא סע טגנעה ןוא

 :טכאנ עדעי עברעוו יד טנייוו'ס ןוא

 !ןיימ סוזעי ןַאּפ רעביל,

 בוטש רעמערָא רעדעי רַאפ רעשַאב

 ןייוו ןוא טכיל ןוא טיורב

 שטַָאכ קילג עלעגייפ ענעדלָאג סָאד זָאל ןוא

 ."ןייז ייז ייב עגר ַא
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 עדַאלַאב

 ןירג ןיא עמַאד עקנַאלש יד .רעבמעטּפעס

 .ייברַאפ רַאוטָארט ןרעביא טרעטַאלפ

 טילברַאפ טָאה םיוב-ןשרַאק רעד זַא ,טסייוו יז

 .יַאמ ןזעוועג זיא לָאמַא ,לָאמ8ֿ ןוא

 ,ליסַאװ רעלוד רעד טגיל ּפערט-רעטפיולק ףיוא

 .טניוו ןיא טלטַאּפעצ דרָאב עסייוו יד

 טקעמש המשנ ןייז .ףיט טמעטַא רע
 .םניט יו סענעשזַא עצראווש טימ

 :ןירג ןיא עמַאד עקנַאלש יד טנַאז

 ."ןייג רימָאל ןוא םוק ,לרעדורב

 ,ייברַאפ ןרעטיצ סנרעטמַאל-סַאג

 .ןילַא זיא ןרעטמַאל רעדעי ןוא

 ,טסעז וד ,רעטסעווש , :רעלוד רעד טלכיימש

 -- דלַאװ ןרָאװעג זיא לָאמַא טימ

 ,שינרעטסניפ עסיורג יד ןיב ךיא ןוא
 .?טלַא ןרָאי ןענָאילימ ןיוש זיא סָאװ
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 :ןירג ןיא עמַאד עקנַאלש יד טלמַאטש

 -- דלַאװ ןרָאװעג עקַאט זיא'ס ,עז;

 ,שינרעטסניפ עסיורג יד טזיב וד ןוא

 .טלא ןרָאי ןענַאילימ ןיוש זיא סַאװ

 (םיילפ ַא יו טעּפילכ יז) וד ןוא
 " ךיא ןיב רעוװ ןוא ...וד ...וד ...וד

 טכַארטעגסױא ךיא בָאה ךיד ...ךיד,

 ."ךיש ענעדלָאג ןוא ּפעצ עצרַאװש טימ

 -- ֿפָא ךימ זָאל ...ארומ בָאה ךיא !סָאװ וצ ,

 ."ןייג בושי ןיא קירוצ ליוו ךיא

 דרע רעד ףיוא זַא; :רעלוד רעד טכַאל

 .ןעוועג טשינ בושי ןייק לָאמנייק רָאג זיא

 ףלעוו הנחמ יד ןוא דלַאװ רעד ןוא ךיא רָאנ

 ."רימ ףיוא ייז ןעייג עלַא ןוא

 ףלעוו עקַאט ןענעז'ס, :ץעמַאד יד טרעּביפ

 ."רימ ףיוא ייז ןעייג עלַא ןוא

 ,רַאה ,לחומ ייז,, : ינק יד ףיוא טלַאפ יז
 -- דניז עניימ ץלַא ,עלַא רַאפ
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 טילברַאפ טָאה סָאװ ,םיוב-ןשרַאק םעד רַאפ

 ."טניוו-גנילירפ ןטקידײלַאב םעד רַאפ ןוא

 או ראי יא יי א אהא יי א

 ליסַאװ רעלוד רעד טגיל ּפערט-רעטסיולק ףיוא

 .ןירג ןיא עמַאד יד טנייוו םיא ןבענ ןוא

 טכירק רעכעד עסַאנ ףיוא ןגעקטנַא

 .ןיגַאב רעד -- ןיּפש עסואימ ,עטלַא ןַא
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 רעביולנ-ןרעטש

 ןרעטש יד ןיא רעביולג יד .טכַאנ-ןטימ

 ,םייהַא טירט ץעדימ טימ ןעייג

 ,םייל ןוא רעצ .לגיצ .ןעקניוו סעדרַאסנַאמ

 .ןרעוו ןריולרַאפ ליטש ַא .ןרָאדירָאק עלעקנוט

 ןרעה ייז ןוא ןטעב יד ףיוא ןגיל ייז
 ; ןייוועג ליטש ענדָאמ ַא ךיז ןיא ףימ
 ןיימש טפַאשקנעב ענעגייא יד ןעעז ייז
 .ןרערט ענעדלַאג טימ ןוא לגילפ עקנַארק טימ

 טסייג רעקילייה רעד .ּפעטס :ןעמולח ייז

 טסייר ןוא םורַא עברָאט ַא טימ טייג
 .טיורב ןטרַאה ןייז רַאפ סעדגַאי עצרַאװש

 ,ןגיוא יד רעטנוא סנכייצ עַאלב טימ עדנעגעל

 ןניובננער א יוװ לנילּפ ענייד טיירּפשעצ

 .םיונ רעזנוא ןברַאפ ענייד עלַא טימ קילייה ןוא
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 געװ ,רבחה ןײמ-טניװ

 רַאֿפ
 רענַאּפ קחצי

 ! געוו ,רבח ןיימ --- טניוו

 ןעזעג עלַא ןיוש ןבָאה רימ

 ,בוטש עליטש ַא ןקוצרַאּפ ץילב םעד

 -- ןײלא דלעפ ןפיוא טייטש סָאװ

 : טגָאזעג רימ ןכָאה יירד עלַא ןוא

 ןייש ןוא קירעיורט ,קילייה ---

 ! געוו ,רבח ןיימ -- טניוו
 טרעהעג עלַא ןיוש ןבָאה רימ

 גנילרעטעמש םענעדלָאג ַא ןופ טרילפ םעד

 דרע רענירג רעד טימ

 זיולב רעגניפ ןייא טימ טכַאנ יד יוװ ןוא

 !טרעטשעצ ןוא טקעמענּפָא םיא טָאה

 !געוו ,רבח ןיימ --- טניוו
 ןעזעג עלַא ןיוש ןבָאה רימ

 זָארג-םירבק ןשיווצ ןקז ַא
 -- ןייג קיטכרָאפ ןוא לימש

 : טגָאזעג רימ ןבָאה יירד עלַא ןוא

 .ןייש ןוא קירעיורט ,קילייה---

 !געוו ,רבח ןיימ --- טניוו
 טרעהעג עלַא ןיוש ןבָאה רימ

 ףיוא ןגנעה רעדניק סָאװ ,רעטכעלעג סָאד
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 ,דרעב--עדייז עסייוו ףיוא
 טריצַאב רעדנעב עצרַאװש ןוא עסייוו טימ ןוא
 .דרעפ עטנַאּפשעג ןגָאװ ןיא

 !ןנעוו ,רבח ןיימ -- טניוו

 ,ןעזעג על ןיוש ןבָאה רימ

 ןָא ךיז ןדניצ ןגױא-ץעמַאמ יו

 -- ןייווענ-דניק ןטסדנימ םייב

 םירט עפייטש טימ דניק ץענעגייא סָאד ןוא

 .ןייג היול ריא ךָאנ

 !געוו ,רבח ןיימ --- טניוו
 ?רעמ רעד זיא עשזסַאװ ָאט
 טָאג ןעגנַאגעג זיא ןגעוו עלא ףיוא זַא
 -- רעמ טשינ טציא ןיוש טייג ןוא
 ןיירא עברָאמ רעזנוא ןיא עקַאמ טנייוו
 .רערט 8 גיוא עקיבױלג סָאד
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 עדַאלַאב-רעבמעװָאנ

 .טכַאנןטימ

 טנַאה ןיא םעריש ןטיור ןטימ עמַאד יד

 רַאוטָארט ןלעקנוט ןרעביא טרעטַאלפ

 ָאטיננַאקניא ריא רעטניה ןוא

 גיניק רעטלַא רעד
 .רַאנ רעד ץנעלעסקע ןייז ןוא

 טלַאפ גיניק רעד
 ,דניק-רעלטעב ןטרעביושעצ א רעביא

 טלַאּפסַא ןקיטסברַאה ןפיוא טפָאלש סָאװ

 טניוו ןוא ןוז .עברָאט ַא ןופ טמולח ןוא

 ,טיונ ןופ ךיירגיניק ןייז ןיא טעז ןוא

 טניר ןוא טניר'ס יו

 טילב'ס יוװ ןוא ךלימ עקשטיר ַא

 .טיורבדןרָאק עדימַאריּפ עסייה ַא

 .טכאל עמַאד יד
 -- טנַאה יד גיניק םעד טיג רַאנ רעד
 ",יירד ,ייווצ ,סנייא , :ָאדנַאמָאק
 טכַאנױטימ רעד ןופ רעיוא סָאד ךרוד טדיינש
 ! דנַאטש-ףיוא ....ףיוא ...ףיוא

 ,ןיורק עטיור יד ןָא טוט גיניק רעד

 ,רַאנ רעד -- לצימ עטיור סָאד
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 טנַאה רעד ןיא םעריש ןטיור ןטימ עמַאד יד ןוא

 רַאוטַארט ןלעקנוט רעביא רעדיוו טרעטַאלפ

 --- םיורָאּפ
 ,טנַאה רעד ןיא םעריש ןטיור ןטימ עמַאד יד
 ,גיניק רעד --- ריא רעטניה
 ,רַאנ רעד --- עדייב רעטניה
 -- געיעג ןיא ןעניורק עטיור יירד
 ? גינעוו זיא'ס ,טגָאז רעוו

 געוו םעד ּפָא ןטערט סנרעטמַאל-סַאג

 ,סנארעווער ַא טכַאמ רעיומ עטלַא ןַא
 טפַאגרַאפ ןקוק ךעלרעטסנעפ עניילק

 ץנַאטרעטסיײג -- ליּפשרעטסיײג--

 !ּפָאטס --- לָאמַא טימ
 ,ףרַאש ןצילב סרעסעמ יירד
 ,זייב ןעלקניפ סעקסַאמ יירד
 טלַאק ןעגנילק ,רעטרעוו
 .םייה ךיז ןציירק ןוא

 טיוט רעד יוװ ,ךיילב זיא גיניק רעד
 "! טַאררַאפ , : טלמרומ ןוא

 : סיוא רע טיירש לָאמַא טימ

 "! טַאדלָאס !לארענעג ,

 -- ףרַאש ןצילב סרעסעמ יירד

 : ינק יד ףיוא רעדינַא טלַאפ רע

 ןבעג ךייא ךיא ןעק סָאװ,

 ןיורק עטרעװאשזרַאפ עטיור ןיימ יו רעמ
 "? ןבעל טרעװַאשזרַאפ ןיימ רַאּפ
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 טנַאה רעד ןיא םעריש ןטיור ןטימ עמַאד יד
 ינק יד ףיוא טלַאפ
 יה טשינ ןופ ,יה ןופ ןיב ךיא , :טלמַאטש ןוא
 טכַאנ עסייה ַא ןוא ףוג ןקנַאלש א ,טעב ַא בָאה ךיא

 .רעמ טשינרַאג ןוא
 "! טכַאמעג

 ,טיירג טיימש רַאנ רעד

 -- טיור טמַאלּפ לצימ סָאד

 ...טארראפ ...עקסַאמ ...רעסעמ

 ...טיױט ...ץעוורוק ....גיניק

 :סיוא רע טיירש לָאמַא טימ

 "!רעטכעלעג ןיימ ביג ךיא,

 ,ףרַאש ןצילב סרעפעמ יירד

 ,זייב ןקוק םעקסַאמ יירד

 -- עקסַאמ ןגעק עקסַאמ
 ! רעטכערעג טָאג
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 ץנירּפ רעד ךיא

 :גָאז ,רענייגיצ רעד ןוא ץנירּפ רעד ,ךיא

 .טיירג ךיא ייטש ןרעיוט ערעייא רַאפ

 ,ךיירגיניק ַא טפָאלש לבמיצ ןיימ ןיא

 .טייהרעטניורקעג-טשינ ןברַאטש טעוו ןוא טקנַאצ סָאװ

 ךילּפ ןטימ רעטסיליפ רעד זַא ,גונעג זיא'ס

 "! ןייש , :ץעליוו ןייז ןופ רעטסנעפ ןכרוד ןגָאז לָאז

 טנַאװ רעד ןָא לבמיצ םעד ןרעטעמשעצ לָאז ךיא זַא

 .ןייצ יד טימ ןּפיל יד טולב זיב ןסייבעצ ןוא

 טבלַאזעג וטסָאה סָאװ וצ !טָאג ןיימ ,טָאג

 ?דךיירפ טימ ּפָאק ןיימ ןוא רעדיל טימ ףוג ןיימ

 ,קאז-רעלטעב םעד ןבעגעג רימ וטסָאה סָאװ וצ

 ? דיילק-רקפה סָאד ןוא ךיש עטמירקענסיוא יד

 טכַארט רעד טָא ןיא ןעמוק לָאז ךיא ידכ

 ? ןייוועג ןיא םולח ןייד ןעלדנַאװרַאפ ןוא

 טכַאנ :ןטניוו עלַא וצ ןגָאז לָאז ךיא ידּכ

 ?ןייגוצמײהַא ואוו ,םייה ןייק ןבָאה טשינ ןוא

 טראנעג ךימ ןבָאה ןרעמש ענייד !טָאג
 !דמערפ זיא ּפעטס ןייד ,געטש ןייד ,געוו ןייד ןוא
 ךייט ןבענ עברעוו יד רָאנ רימ זיא טנעַאנ
 .דמעה ןיימ ןיא טרעגנוה סָאװ ,זיול יד ןוא
 טּפַאמ רע ןעוו ,םערוטש רעד רימ זיא טנעָאנ
 ,בייל ןקַארשרעד ןיימ רעגניפ עסייה טימ
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 ךיז טפעהַאב ןוא טלַאפ ןוא טלכיורטש ןוא
 ,דרע רעד טימ

 .ּבייװ ןסייה ןייז םימ רוכיש א יו

 ,טָאג ןיימ ,ךיא ןוא ,טסענ ןייז טָאה םערוטש רעד

 ? טירט עניימ רעטציא ןדנעוו ךיא לָאז ואוו

 טיוטעג טסברַאה רעד טָאה לגייפ ץלַא זַא

 .דיל ןופ דלָאג סָאד ףיוא םירעוו יד ןפערפ'פ ןוא

 ,טעב ןקנַארק סעמַאמ ןיימ וצ רשפא

 ?מעלעג רָאי עטירד סָאד ןיוש טגיל יז ואוו

 ,לעווש רעד ףיוא ןטערט ךיא ןעק יווװ רָאנ

 .טמעשרַאפ ןוא ןטערטעצ עּביל ריא בַאה'כ זַא
 -......,  . || | |.,.-..-..-., - || .-.-...   0 0 0.יליליל5- ; ...ֲ.י.י.יל5ל52 ;-; .ֲ.י.י.יליל5- - .-. -..| || 1: ;חא ;552 ,,- :1 6
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 ךעלנירק עָאלב יד ןופ עדַאלַאב יד

 קנעדנָא םעד
 ןעמַאמ ןיימ ןופ

 טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק עָאלב טימ

 :ןענורב םוצ וצ סעמַאמ עסייוו ןבעווש

 לומ ענעדלָאג סָאד ייז ןלעוװו רשפא

 -- ןעניפעג ףיט רעלעקנוט ןייז ןיא

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס רָאנ

 ןעילפ וצ לגיופ רעסייוו ַא טמוק

 :ּפעק עסייוו יד םורַא דָאר א טכַאמ ןוא

 סָאלש-למרימ ןיא טפָאלש לזמ ענעדלָאג סָאד ,

 -- ?ּפערט-למרימ עטדליגַאב ןײנ:לָאמ-ןיינ ףיוא

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס רָאנ

 :ןעילפ וצ לגיופ רעָארג ַא טמוק
 ,עטַאכ רעַארג ַא ןיא טנייוו לזמ סָאד ,
 סע טקינייּפ עמַאמפיטש עץזייב א
 -- "עטַאט רעד סע טעילוהרַאפ ןטרָאק ןיא ןוא
 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס רַאנ

 ןעילפ וצ לגיופ רעצראווש ַא טמוק
 : ןייטש ןענורב ןופ דנַאר ןפיוא טביילב ןוא
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 דלץעפ ןפיט ןיא טפָאלש לזמ ענעדלָאג סָאד ,

 -- "ןייטש-הבצמ ןעָארג ַא רעטנוא ןיײלַא
 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס רָאנ

 :ליטש סעמַאמ יד ןופ עטשרע יד טגַאז
 .טנווָאנ ןיוש זיא ןוא טרַאװ לזמ ענעדלָאג סָאד ,

 םייהַא סע ןעמענ ןוא ןייג עשז-רימַאל

 -- ?טנווָא-לולא ןטיור ם'נופ תוכז ןיא

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלנירק יד ןרעטיצ'ס רַאנ

 :ליטש סעמאמ יד ןופ עטייווצ יד טגָאז

 ,ןרעטש ןטשרע םנופ תוכז ןיא רשפא ,

 ". ..טבעלרעד ךָאנ ןבָאה ןגיוא ערעזנוא סָאװ

 -- ןרערט עריא טנטָאשרַאפ לכיט-ןרעטש סָאד ןוא

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלנירק יד ןרעטיצ'ס רַאנ

 :ליטש סעמַאמ יד ןופ עטירד יד טגָאז

 רָאה ענעדלָאג יד ןופ תוכז ןיא רשפא,

 ןעזרעד רימ ןלעוו ךעלקינייא ערעזנוא ןופ

 -- "רָאו רעד ףיוא םולה םענעדלָאג םעד
 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס רָאנ

 טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק עַאלב טימ

 ןקָארשרעד ךיילב סעמַאמ עסייוו ןעייג

 ףרָאד ןלעקנוט ןכרוד ןייג רעייז ןוא

 -- ןקָאז ןיא באב-העשת ןיא ןייג א יו זיא

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלנירק יד ןרעטיצ'ס ןוא

 .ךייט רעד ,ףרַאד סָאד טנירעצ ייז רעטניה ןוא
 .ןענאד ןופ קעווא ,קעווא : סנייא רָאנ ןסייוו ייז
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 ,טציא ךָאנ ייז ןסייוו יצ ,םרחב ייז טגערפ

 -- "ןענַאטשעג לָאמַא ןענעז ןגיוו ערעייז ואוו

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגנירק יד ןרעטיצ'ס

 ,לימ יד ,קירב יד טנירעצ ייז רעטניה ןוא
 .ןענאד ןופ קעװַא ,קעװַא : סנייא רָאנ ןסייוו יז
 ,טציא ךָאנ ייז ןסייוו יצ ,םרחב ייז טגערפ
 זיא'ס ןוא טילבעג טָאה עביל רעייז ואוו

 -- ןענַאטשעג םיוב-ןשרַאק רעד
 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס

 ןיימש ןיוש ייז ןביילב טָא .רעטייוו ןוא רעטייוו

 ,ןצנַאלג ןגיוא ערעייז ןוא רבק ןטשרע םייב

 גייווצ ןלעקנוט םנופ עווַאס ַא טעקַארק'ס זיב

 -- ןצנַאט לצנעט-הווצמ עטשרע סָאד טסייה ןוא

 .טנעה עדימ יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס

 ,ךיילב ןוא עקניליטש סעמַאמ יד ןצנַאט

 ןענופעג טשרע ןבָאה סָאװ ס'הכלמ-תב יו

 ,סָאלש סרעטָאפ רעייז וצ געוו םעד קירוצ

 -- ןענוז ןביז יו ןיורק ןייז טלקניפ'ס ואוו

 .טנעה עדיט יד ןיא ךעלגירק יד ןרעטיצ'ס רָאנ

 טכַאנןטימ יד זיב .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש
 "ןגייל ןפָאלש ךיז טייצ , : דוס ַא ןייאזטמיור
 רעגניפ ענעטעמַאס עדימ עליטש טימ ןוא
 -- ןגיוא יד וצ עמַאמ רעדעי יז טכַאמ
 .טנעה ץדימ יד ןופ ךעלגירק יד ןלַאפ'ס ןוא
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 ןרעטש-ןגרָאמ רעד ....טייגרַאפ ...ףיוא טייג הנבל יד

 .ןעניגַאב יולב ןוא יינ ַא טקיטייצ

 ,דימ ןפָאלש סָאװ ,סעמַאמ עסייוו יד ןוא

 -- ןענירעצ טכַאנ רעד טימ ךיור יוװ ןרעוו

 .טנעה עדימ יד ךָאנ ךעלגירק יד ןענייוו'ס ןוא

 ,טכַאמעג דיל עקיזָאד סָאד בָאה סָאװ ,ךיא ןוא

 .ןעגנוזעג בָאה'כ סָאװ ,ןיילַא טשינ סייוו

 ףרָאד ןכרוד סעמַאמ ןופ ןייגנ עליטש סָאד

 ןעגנולקעגּפָא רימ ןיא רעיורט רענרעבליז ַא יוו טָאה

 ,דרע רעד ףיוא ךעלגירק יד ןופ ןייוועג סָאד ןוא
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 ןרעטש לרינש םעד ןופ עדַאלַאב יד

 קנעדנָא ןיא
 ןילָאגרָאמ ַאנַא ןופ

 ,דיל ַא ןעגניז ךייא לעוװ ךיא ,יתובר

 ,קילג ןקירעיורט םנופ דיל סָאד

 ייברַאפ לגיופ ַא יו טרעטַאלפ סָאװ

 .קירוצ םוא טשינ ךיז טרעק ןוא

 ,טָאטש רענייש ןוא רעליטש רעד ,סאי ןיא

 טנח'ַאב ןלהוש ץטלַא טימ

 לָאמ סע בָאה ךיא ,ןבירשעג טייטש ױזַא)

 ,(טנעיילעג ןגיױוא ענעגייא יד טימ

 דיי רעמורפ ןוא רעטלַא ןַא טבעלעג טָאה
 ,טַאלב עלעכימ בר ןעמָאנ ןטימ

 דיי רעמורפ ןוא רעטלַא רעד טָאה'ס ןוא

 ,טַאהעג רעטכָאט עקיצנייא-ןוא-ןייא

 ,טמוק עטייווצ סָאד ,ייברַאפ טיינ רָאי ַא

 -- טדניוװשרַאפ ןוא טייג ןוא טמוק

 לענש ןסקאוועג רעטכָאט יד זיא'ס ןוא

 .טניוו ןיא ענסָאס ַא יו ,קנַאלש ןוא

 ,דיי רעטלַא רעד טלכיימשעג טָאה'ס ןוא

 ריט רעד ןיא טּפַאלקעג טָאה'פ ןעוו

 ,זעב לטניב 8 טימ גנילירפ רעד

 .ריא רַאפ טכארבעג טָאה רע סָאװ
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 ,דיי רעטלַא רעד טלכיימשעג טָאה'ס ןוא

 טכַאנ רעָאלב ַא ןיא טעּפש ןעוו
 טעב ריא וצ סענילַאק עטיור טָאה

 .טכַארבעג רעמוז גיניק רעד

 ,טּפַאלקעגנָא טָאה טסבראה רעד זַא רָאנ

 ,דיי רעד טרעטיצעגפיוא טָאה

 : טירטדןגער יד ןעגנולקעג ןבָאה'פ ןעוו

 ,טילפרַאפ ןוא טיינרַאפ טנגוי יד

 ,טמוק עטייווצ סָאד ,ייברַאפ טייג רַאי ַא
 -- טדניװשרַאפ ןוא טייג ןוא טמוק
 לענש ןסקַאװעג רעטכָאט יד זיא'ס ןוא
 ,טניוו ןיא ץענסָאס א יװ קנַאלש ןוא

 טכַאנ רעסייוו א ןיא לָאמנייא רָאנ

 טעפַאטש א טנענעג םולח ריא ןיא טָאה

 טגיילעגקעװַא דמעה ןדייז א ןוא

 .טעב ןעמאזנייא ריא ףיוא

 טּפאכעגפיוא ךיז טָאה דיי רעד זַא ןוא

 ,ירפ רעד ןיא תירחש וצ

 ,ביוש ןיא ןעגנַאהעג ןרעטש לרינש ַא זיא

 .ידָאלעמ ענרעבליז 8 יו

 קנַאלש ןענאטשעג זיא לגיּפש ןרַאפ ןוא
 ,דמעה םענעדייז ןיא רעטכָאמ יד
 ,ץרַאה ןפיוא טנעה יד ,ןפָא ןגיוא יד
 .דמערפ ןוא קירעיורט ןוא טייוו
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 טכַאנ עטייווצ יד .קעװַא זיא גָאמ רעד
 טעּפַאטש רעד טנענעג רעדיוו טָאה
 טגיילעגקעווא ןיורק ענעדלָאג א ןוא
 .םעב ןעמאזנייא ריא ףיוא

 טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה דיי רעד זא ןוא

 ,ירפרעדניא תירחש וצ

 ,ביוש ןיא ןעגנאהעג ןרעטש לרינש ַא זיא

 .ידָאלעמ ענרעבליז א יוװ

 קנַאלש ןענַאטשעג זיא לגיּפש ןרַאפ ןוא

 ,דמעה םענעדייז ןיא רעטכָאט יד
 ,ּפָאק ןצרַאװש ןפיוא ןיורק ענעדלָאג יד
 .דמערפ ןוא קירעיורט ןוא טייוו

 ,דיי רעד ןענַאטשרַאפ טָאה ףכית ןוא
 טדײשעגּפָא טַאה םולח רעד זַא
 -- ,בייל ןייז ןופ רעדנואוו עקיצנייא סָאד
 דיילק ןייז ןפירעצ רע טָאה

 טישעג ּפָאק ןסייוו ןפיוא שַא ןוא
 .טגָאזעג םורפ שידק ןוא
 ,ביוש ןיא ןרעטש יד ןרָאװעג רעכיילב ןענעז
 .טגָאטעג טָאה גָאט רעד רעמ סָאװ

 יינש ןסייוו ןרעביא סעװרָאב ןוא
 דמעה םענעדייז םעד ןוא ןיורק רעד םימ
 טירט ץעליטש טימ קעװַא רעטכָאמ יד זיא
 .דמערפ ןוא קירעיורמ ןוא ליטש
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 מס ברַאה

 לַאגיטכַאנ יד ןוא רענייגיצ רעד .רעבמעטּפעס
 .ןָאטוצניהַא ואוו טשינ ךיז ןסייוו

 ךיימ ןליק םייב טּפָאלש רעייג-הנבל ַא
 .ןָאטעגסױא תומולח עלַא ןופ

 !אילעפָא עקנארק ,אילעפַא

 דמעה-ןציּפש ןדייז ַא ןיא טייקדימ יד
 ,לָאט עָארג סָאד רעגניפ יד טימ םעלג

 טקעוו יז ןוא ןכורּפש טנָאז ןוא טעלנ יז

 .לָאמא ןופ רעדנואוו עָאלב סָאד

 ! אילעפָא עקנַארק ,אילעפָא

 טכַאנירעבמעטּפעס רעד ןופ ןגיוא ענירג יד

 .ןָא ןביוש עלַא ךרוד דימ ןקוק

 .ץעק עדליוו ןופ ןייוועג --- ןגיוא יד ןיא
 ?ןָא ןגיוא עקיזָאד יד זנוא ןעייג סָאװ
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 ?ואוו ,ןעמ טפיולטנַא ואוו ! ןפיױלטנַא רימָאל
 ,טכאוו ןוא טייטש ןרעטמַאל רעדנילב רעד
 -- ֹוצ ןענעז רעטסנעפ ןוא ןריט יד ןוא

 ! אילעפָא ,הבושת ומ

 רעטמַאל-ףושיכ ןעָאלב סנידַאלַא ןופ

 ,ןָאטעגּפָא רעדנואוו סָאד ךיז טָאה

 לַאגיטכַאנ יד ןוא רענייגיצ רעד ןוא
 -- ןַאטוצניהַא ואוו טשינ ךיז ןסייוו

 ליד ןטרַאה ןפיוא טפָאלש רעגנַאמ קיציא ןוא

 .ןָאטעגסױא תומולח עלַא ןופ
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 םַאזנײא

 ,גָאז ךיא סָאװ ,טשינ טסייוו רענייק

 -- ליוו ךיא סָאװ ,טשינ טסייוו רענייק
 זיומ ַא טימ ךעלזיימ ןביז
 ,ליד ןפיוא ןפָאלש

 זיומ א טימ ךעלזיימ ןביז
 -- טכַא ,ךיז טכוד ,ןענעז
 שולעּפַאק םעד ןַא ךיא וט
 ."טכַאנ עטוג א, :גָאז ןוא

 שולעּפַאק םעד ןָא ךיא וטמ

 .ןייג ךיז זָאל ךיא ןוא

 טכַאניײב טעּפש ןעמ טייג עשז ואוו

 ?ןיײלַא רעקנינייא

 ,קרַאמ ןטימ ןיא קנעש א טייטש

 ! דלָאי וד , : רימ וצ טקניוו

 ,ןייו טימ עלעסעפ ַא בָאה'כ

 ."דלָאג טימ עלעסעפ א

 ריט יד ףיוא ךיא לענש ןפע

 :ןײרַא לַאפ ךיא ןוא

 ,ךייא עלַא בוט--םוי טוג א,

 ! ןייז טשינ טלָאז ריא רעוו
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 ,גָאז ךיא סָאװ ,טשינ טסייוו רענייק

 -- ליוו ךיא סָאװ ,טשינ טסייוו רענייק
 שאלפ א טימ םירוכש ייווצ

 ,ליד ןפיוא ןפָאלש

 שאלפ ַא טימ םירוכש ייווצ
 .יירד ,ךיז טכוד ,ןענעז

 ליּפש ןיא ָאד רעטרעפ 8 ןייז

 .יאדכ טשינ --- ? ךיז טניול

 שולעּפַאק םעד ןָא ךיא וט

 .ןייג ךיז זָאל ךיא ןוא

 טכַאנייב טעּפש ןעמ טייג עשזואוו

 ? ןיילא רעקנינייא
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 רוד-עצ ןיא עדַאלַאב

 ?דיי בר ,טכַאניײב טעּפש יוזא ןיהַאואוו --

 .טייוו זיא ףרָאד סָאד ןוא לקנוט זיא געוו רעד

 ,יד עלַא רַאפ ןוא עניימ זיא העש יד

 ,טייל וצ טשינ ןוא טָאג וצ טשינ ןענעז סָאװ
 !דיי בר ,ווערק אישּפ

 :דרָאב רענרעבליז רעד טימ דיי רעד טלמַאטש
 .ןײרַא טלעוו רעד ןיא טיינ ןעמ ,ױזַא טָא,
 טניל לביטש סָאד זַא ,ןָאט ןעמ לָאז ןעד סָאװ
 ןייש-הנבל ןטיור טימ ןסָאגרַאפ
 "? טיווצ ןעקיטסברַאה טימ ןוא

 !דיי בר ,יעה , :סובָאל רעד טלכיימש

 .ךאווש ןענעז םיפ ענייד ןוא סייוו זיא דרָאב ןייד

 ,טשינ ךיד ףרַאד רענייק ,םייהַא םוא ךיז רעק

 .ךאד ןייד ףיוא ןעשטשיווס סָאװ ,ןרעטש יד ץוח ַא

 "! דיי בר ,ווערק אישּפ

 :דרָאב רענרעבליז רעד טימ דיי רעד טלמַאטש
 ,ןייג ןעמ זומ רשפא ,טייג ןעמ ,ױזַא טָא,
 ףָאלש ןרַאפ עגר ַא רשפא ןוא
 .ןעזרעד טָאג ןיימ ןגעוו יד ףיוא ךיא לעוו
 "? טסייוו רעוװ ,רשפא
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 ליומ ןיא רעגניפ ייווצ סובָאל רעד טגייל

 ,טכַאנ רעד וצ ףייפ ןטיור ַא טיג ןוא

 ןיורק ריא טימ ענסָאס יד טלסיירט'ס זַא

 טכאז ןעמיווש ךעלפיש ענרעבליז יוװ ןוא

 ייברַאפ סעראמכ יד

 טציז לפיש םענרעבליז ןדעי ןיא ןוא

 ,טנַאה רעד טימ טקניוו ןוא יורפ עטעקַאנ ַא

 טרָאפ סָאװ ,הכלמ א טקניוו'ס יו ױזַא

 דנאל םענעגייא ריא ןופ קעוַא דימת ףיוא

 .דימ ןוא קירעיורט ױזַא

 ,ןייוועג ןוא תונז זיא'ס, :דיי רעד טלמַאטש

 .טדנעלברַאפ ןגיוא עטלַא עניימ ןבָאה סָאוװ

 געוו ןופ טימ רעד ףיוא טרַאװ ןוא ייטש ךיא רָאנ

 טנעה עניימ ךיא קערטש תוליפת ייווצ יוװ ןוא

 "! טָאג ןיימ ,ריד וצ

 ליומ ןיא רעגניפ ייווצ סובָאל רעד טגייל

 ,טכַאנ רעד וצ ףייפ ןטייווצ א טיג ןוא

 ןיורק ריא טימ ענסָאס יד טלסיירט'ס זַא

 טכאז ןעמיווש ךעלפיש ענרעבליז יוו ןוא

 .ייברַאפ סעראמכ ץיינ

 טציז לפיש םענרעבליז ןדעי ןיא ןוא

 טנַאה ןיא טיורב לקיטש ַא טימ דניק ַא

 : ךָאנ הסיפת ַא טפיול ייז רעטניה ןוא

 "!דנַאש ןוא טָאּפש !הבנג !הבנג,
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 ,ןייוועג ןוא טיונ זיא'ס, :דיי רעד טלמַאטש

 .טדנעלברַאפ ןגיוא עטלַא עניימ ןבָאה סָאװ

 געוו ןופ טימ רעד ףיוא טרַאוװ ןוא ייטש ךיא רָאנ

 טנעה עניימ ךיא קערטש תוליפת ייווצ יוװ ןוא

 "! טָאג ןיימ ,ריד וצ

 ליומ ןיא רעגניפ ייווצ סובָאל רעד טגייל

 ,טכַאנ רעד וצ ףייפ ןטצעל םעד טינ ןוא

 ןיורק ריא טימ ענסָאפ יד טלסיירט'ס זַא

 טכַאל ןוא טנייוו ןוא טרעטיצ ןוא טרעביפ ןוא

 .טמוק סָאװ ,דחּפ ןרַאפ

 טייר הנחמ א דרעפ עלקנוט ףיוא

 ןייצ יד ןשיווצ .רעטנענ ןוא רעטנענ

 -- ףרַאש סרעפעמ ענעלָאטש ןצילב

 ןייוועג ןוא טולב ךעלרינש ייז רעטניה ןוא

 .געוו םעד ןעקנירטרַאפ

 ,ןייוועג ןוא דרָאמ זיא'ס, :דיי רעד טלמַאטש

 .טדנעלברַאפ ןגױא עטלַא עניימ ןבָאה סָאװ

 געוו ןופ טימ רעד ףיוא טראוו ןוא ייטש ךיא רַאנ

 טנעה ענייט ךיא קערטש תוליפת ייווצ יו ןוא

 "! טָאג ןייט ,ריד וצ

 !דיי בר ,יעה, :סובָאל רעד טלכיימש

 ,םייל ןוא לגיצ ןופ עטאאכ ןייד וצ םייהַא ייג

 טקעלּפטנַא טָאג ריד ךיז טָאה לָאמ יירד זַא

 -- ןעזעג טשינ םיא ןנָאה ןגיוא ענייד ןוא

 "!דיי בר ,ווערק אישּפ זיא
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 טירט ץענעשָאלרַאפ טימ דיי רעד טייג

 : טניוו ןיא דרָאב עסייוו ןייז טרעטַאלפ'ס ןוא
 -- טקעלּפטנַא טָאג ךיז טָאה לָאמ יירד זַא,

 -- ,דניק םעד ןוא רעדרעמ סעד ,הנוז רעד ןיא
 ."טלעוו יד ךיז טקע זיא

 טנעה עלעג טימ ןוא לּפמעל םייב רע טציז טציא
 טכַאניײב ןגרָאמ .קירטש ַא רע טכעלפ
 -- טניוו םעד וצ םינּפ ןטימ ןעגנעה רע טעוו
 .ךַאד ןייז ףיוא ןעשטשיווס ןלעוו ןרעטש יד תעב
 !-דיי בר ,ווערק ַאישּפ
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 מ"ש ע ב טקנַאס

 ץעטנ

 טכאנןטימ ןגעק םש לעב רעד טציז

 :טכארט רע ןוא דחוימ רדח ןייז ןיא

 ,ןייש ןוא ףיט ,קילייה זיא טכַאנ יד,

 ןיילַא טייג סָאװ ,שטנעמ רעד וליפַא זַא

 ,דנַאל ןדמערפ א רעביא סעוװרָאב

 ."טנַאה עָאלב ס'טָאג ךיז רעביא טליפ

 : ןייטש םיצולּפ טביילב ןוא ףיוא ךיז טביוה רע
 .ןייוועג ןיד ַא טרעטיצ רעטסנעפ ןיא
 ,דניצַא טנייוו רעוו ,טכאנייב טנייוו רעוו
 ,טניוו רעד טפָאלש'ס ןוא לגיופ רעד טפָאלש'ס ןעוו

 ? דלַאװ רעד טפָאלש'ס ןוא ,עטַאכ יד טּפָאלש'פס ןעוו

 ? דלָאג סָאד קעװַא םולח ןייז ןופ טביירט רעוו
 -- טדנעוועג ןייוועג ןדמערפ םוצ רע טגָאז -- רעה,
 ."טנעה עניימ ףיוא ןפָאלשטנַא רעוװ ןוא םוק

 ,ןיד לדיפ א יוװ ןייוועג סָאד טרעטיצ'ס רָאנ

 ,ןיּפש 8 ןופ בעוועגניּפש סָאד יו ןיד
 ,דניק א ןופ הסיסג יד יוװ ןיד
 .טניוו ןפיוא לּפעק סָאד טפרַאוװרַאפ סָאװ

 טייג ןוא רימ יד םש לעב רעד טנפע
 ,דיירפ יד טרעטש'ס רעוװ ,ןרעוו וצ ריווועג
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 .טלעוו ַא ןופ םולח םעד ןוא דיירפ יד

 .ךייט רעד טלמירד טָא ,טָאטש יד טלמירד טָא

 .דלעפ סָאד טלמירד טָא

 ,דניצַא טנייוו עשז-רעוו

 ,טניוו רעד טפָאלש'ס ןוא לגיופ רעד טּפָאלש'ס ןעוו

 ? דלַאװ רעד טּפָאלש'ס ןוא עטַאכ יד טּפָאלש'ס ןעוו

 ? דלַאנ סָאד קעווַא םולח ןייז ןופ טביירט רעוו

 -- טדנעוועג ןייוועג ןדמערפ םוצ רע טגָאז -- רעה,

 ."טנעה עניימ ףיוא ןפָאלשטנַא רעוו ןוא םוק

 ,ןיד לדיפ א יו ןייוועג סָאד טרעטיצ'ס רָאנ
 ,ןיּפש 8 ןופ בעוועגניּפש סָאד יוװ ןיד
 ,דניק ַא ןופ הסיסג יד יוװ ןיד
 .טניוו ןפיוא לּפעק סָאד טפרַאוורַאפ סָאװ

 ,ףיוא ןגיוא יד םש לעב רעד טביוה

 ,ףױרַא למיה םוצ ןגיוא עקיטכיל יד

 טגיל סָאװ עראמכ עָארג 8 רע טעז

 .טקירדעצ טרעוו סָאװ ,ןרעטש א רעביא

 ןייטש עגר א םש לעב רעד טביילב

 .ןייוועג םענרעבליז םוצ וצ ךיז טרעה ןוא

 ,טנַאה עקיטכיל יד ףיוא רע טביוה ךָאנרעד

 ,טנַאה עקיטכיל יד ףױרַא למיה םוצ

 .קעווא עראמכ עָארג יד טשיוו ןוא

 ,קערש ןופ טיײרפַאב ןרעטש רעד טרעטַאלּפ

 טגנילק ןוא טצילב ,טרעמיש ןוא טרעטַאלּפ

 .טגנילק דלָאגניג יוװ ,טפול רעד ךרודַא

 !וד ,ץעגייש וד , :םש לעב רעד טלכיימש
 ."ור ןופ טלעוו ַא טלסיירטעגפיוא טסָאה
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 ,םייהַא ןאד רע טייג טירט ץעליטש טימ

 ,םייל ןוא לניצ ןופ עטַאכ ןייז וצ םייהַא

 ,לעווש ןפיוא רעדינַא ךיז טצעז ןוא

 ,לערט-לגיופ ןטשרע ןפיוא טרַאװ ןוא

 .ןוז ןּפָארט ןטשרע ןפיוא טראוו ןוא

 .ןוז ןּפָארט םענעדלָאג ןטשרע ןפיוא

 ,טנַאטענפיוא טָאה :ָאט רעד רעדייא ןוא

 :טגָאזעג ןיילַא ךיז וצ ליטש רע טָאה

 ,זָארג ַא ןופ ןוא למרעוו ַא ןופ ןייוועג סָאד ,
 זָאה א ןופ ןוא לדנרעטש ַא ןופ ןייוועג סָאד
 ור ןופ טלעוו ַא ןעלסיירטעצ ןוא ןעלסיירט ןעק
 "!וד עטַאט ,ייז ץישַאב ןוא טיהַאב

 טנַאה ןייז ףיוא טלַאפ ןּפָארט רעקיטכיל ַא ןוא
 .טנַאװעג ןייז רעביא ּפָארַא ךיז טלקייק ןוא
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 עדַאלַאב-המחלמ

 -- סעטאכ יד ןייא ןליה רעיורט ןוא בעוועגניּפש

 .סעטַאט יד ןקיטולב סעּפָאקָא יד ןיא טייוו

 טיוט ןטימ ןלַאטש יד ןיא ןרוה סעמַאמ יד ןוא

 .םיורב ןבַאל ַא ןוא רעקוצ לטיה ַא רַאפָא

 :ןעעז ייז ןוא רעטסנעפ יד ייב רעדניק ןעייטש

 .ןעייג ןטנָארפ יד וצ ןטַאדלָאס עקידרעב

 דיל סָאד ןוא "! ַאירָאטקיװ ,אירָאטקיװ;

 .טימ רעפרעד עלַא ןופ דיירפ יד טמענ

 -- ןטכַאנרַאפ עקיטסברַאה יד ןיא סנקלָאװ עטיור
 .ןטכַאלש יד ןיא ןשזַאדנַאב עטקיטולברַאפ

 :ןעעז ייז ןוא רעטסנעפ יד ייב רעדניק ןעייטש

 .ןעייג ןטנָארפ יד וצ ןטַאדלָאס עקידרעב

 דיל סָאד ןוא "! ַאירָאטקיװ ! ַאירָאטקיװ

 .טימ רעדלעפ עלַא ןופ דלָאג סָאד טמענ

 ץהעש עטצעל ,ןגעוו עמצעל ,ןטַאדלָאס עקידרעב
 .ןעָארק ןופ דיל-רעטסייג סָאד טגניז טנוװָא רעד ןוא
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 ןעעז ייז ןוא רעטסנעפ יד ייב רעדניק ןעייטש

 .ןעיירד ךיז דָאר-לדניווש ַא ןיא דרע עטיור יד

 .רעױּפ א ץיירק ןדעי ףיוא .ץיירק א געוו רעדעי א
 .רעיורט ןוא בעװעגניּפש .ןסָאשעצ ףרָאד ןוא טָאטש

 .ןלַאנגיס-קערש .ןזַאג עָאלב .תופירש עטיור
 .ןלַארענעג ןטייר דרעפרעטסייג עסייוו ףיוא

 ןעיירד ןיא ענעגיובעג -- ןלַארענעג עטלַא
 .ןעײמרַא עקיזיר ןופ ףוג ןטיוט ןרעביא

 .ן'העש עטצעל .ןקעלפ-םופיט טימ גנורעמעד

 .ןעָארק ןופ דיל-רעטסייג סָאד טגניז טנוװָא רעד ןוא

 ,ןעמַאזוצ ךיז ןעילוט ייז ןוא רעדניק יד ןרעטיצ
 .ןעמַאמ רעד וצ טפַאשקנעב יד ייז ןיא טיירש

 טיוט ןטימ ןלַאטש יד ןיא ןרוה סעמאמ יד רַאנ

 .טיורב ןבאל א ןוא רעקוצ לטיה א רַאפ

 ,גָאט ןיא ןבירשעג

 רעלצנַאק ןרָאװעג זיא רעלטיה ןעוו
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 רוכיש םעד ןַאװיא ןופ הליפת יד

 גָאטרַאפ ןדעי טייטש ןאוויא רוכיש רעד

 ,טול עדייז ןייז יוו ,טיירדרַאפ קעשַאד םעד

 ףוג ןייז ןופ רבא רעדעי ןוא

 -- טָאג טימ גָאלַאיד ןליטש ַא טריפ

 .ןייש רעבָא ,ליטש

 םוג ןקילייה ןייד ףיוא !טָאג ַאקשויטַאב ,יעח,
 ,זיול עלעג ַא יוװ ,ןוז יד טכירק
 ,טָאג ַא טזיב וד לייוו ,טוג טזיב וד רָאנ
 - . סױרַא דמעה ם'נופ טשינ יז טספרַאוװ ןוא
 ! ָאשַארַאכ ! ַאשָארַאכ

 טכַאנ יד יוװ ,םערָא ןיב סָאװ ,ךיא ןוא

 ,דלעפ ןיא זָארג א יו ,לפש ןוא

 רימ טימ ןריצַאּפש לכיימש ןייד ריפ

 -- טלעוו רעד רעביא ןרָאּפש ענעדלָאג טימ

 ! רימ וצ טוג ייז

 םוג זיא רימ לייוו ,רימ וצ טונ יז,

 טנַאה רעמערַא ןיימ ןיא טנַאה ןייד ןליפ וצ

 ,רעב ןייז רענייגיצ ַא יוװ ,ךיד ןריפ ןוא

 -- דנַאל וצ דנַאל ןופ ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ

 ! רימ וצ טוג ייז
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 ףיוא ךיז טּפַאכ רעמערק רעד ןעוו ,טציא,
 בייוו ןייז וצ לָאמ עטרעפ סָאד טכירק ןוא
 ןײרַא ןעמָאז ןייז טעקַארכ ןוא טעּפָאס ןוא
 -- בייל ןטעפ ןוא ןסייה ריא ןיא
 ! רימ וצ טוג ייז

 ריד רַאפ לעוװ ךיא ןוא ,רימ וצ טוג יז,

 קַאז 8 ןיא תוליפת יד ןעלמַאז

 ,ךיז רעטניה ןּפעלש םיא לעוװ ךיא ןוא

 -- קַאּפ רענעגייא ןיימ ןזעוועג טלָאוװ'ס ךיילג

 ! רימ וצ טוג ייז

 ךָאנרעד לעוװ ךיא ןוא ! רימ וצ טוג ייז

 ,דיי םעד ןעלקנעי וצ קַאז םעד ןפיוקרַאפ

 ,שלַאפ זיא גָאװ ןייז ןוא שלַאפ זיא רע שטַאכ

 -- טינ לָאמנייק רֶע טרַאנ ךימ רעבַא

 !דלָאי ַאזַא טשינ ןיב ךיא

 : ריד ןופ רעסעב ךיא יײטשרַאפ סָאד לייוו,

 טלעג טימ רעסעב זיא ,תוליפת טימ רעדייא

 ַא רעטציא ןעייג רימ יוװ ,ןייג וצ

 -- טלעוו רעטיירב רעד רעביא סעוװרָאב

 .עציוַאסַארק רעד טלעוו רעד

 שוק ַא וטספיוק לבור ַא רַאפ לייוו,

 .גנַאלש רעד ַאיסורַאמ ייּב טכַאנ ַא וליפַא ןוא

 ריט רעד וצ דמעה ןיא ןטיײלגַאב זנוא טעוו יז

 -- קנַאד םענייש ַא ןגַאז ךָאנ זנוא טעוװ ןוא

 !ָאוװָאלס ץיַאנסעשט
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 ,קנעש ןיא ןעמיפעי ייב טשער ןראפ ןוא,

 ,טָאירַאקסיא ןופ לונליג םעד ,ךערַאּפ םעד

 ,ליפוזַא ןעקנירט ןוא ןעקנירט רימ ןלעוו

 -- טָאג רעוו ךיא ןוא ,ןַאוװיא טסרעוו וד זיב

 ! אזַא ליּפש א זיא'ס

 ,טנַאה רעד רַאפ ןריפ ךימ טסעוו וד ןוא

 ,תעל-תעמ ןצנַאג ַא רעטציא ךיד ריפ ךיא יו

 ריד רַאפ רָאנ זַא ,ןעז טסעוו וד ןוא

 -- םנ ןטסנעש ןיימ ןזייווַאב ךיא לעוו

 .םנ ןטסנעש עמַאס ןיימ

 ,טעָאּפ םעד ןאקציא ןסייה לעוװ ךיא
 ,דיל ַא ןיא ןביײרשַאב זנוא לָאז רֶע

 לוק ןפיוא ןעגניז סע טעוו איסורַאמ ןוא
 טינש םייב דלעפ ןפיוא טייצ-רעמוז
 .ךעלברעטשמוא ןרעוו ן'רימ ןוא

 "? ןַאוװיא ,םיכסמ טסיב
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 לכיטנרעטש םעד ןופ עדַאלַאב יד

 טרעלירט לגיופ רענעדלַאג ַא

 ,ךַאד ןצרַאװש ןפיוא
 עטלַא יד טציז קנַאביזָארג רעד ףיוא

 -- ךַאװ זיא ןוא עמַאמ
 .לכיטנרעטש ריא טלקניפ'ס ןוא

 ךיז טשעל לכיימש רעדימ א
 ,סיוא ןּפיל עריא ףיוא
 לפָאטנַאּפ עניורב ןיא ןקז א
 -- זיוה ריא ןבענ טרַאש
 .לכיטנרעטש ריא טלקניפ'ס רַאנ

 ! ןפָאלש וצ טייצ ןיוש ,עטלַא;

 "ךיוא ןיוש טפָאלש לגיופ רעד

 ךיז טיצ עקלויל ןייז ןופ ןוא

 -- ךיור רענעדייז רעניד ַא

 .לכיטנרעטש ריא טלקניפ'ס רָאנ

 לגיופ רענעדלָאנ רעד זַא ,סָאװ זיא

 ? ךַאד ןפיוא ןיוש טפָאלש

 המשנ ץעָאלב עדימ ריא

 -- ךַאװ ןייז טציא ךָאנ ליוו
 .. .לכיטנרעטש סָאד ןמז לכ
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 ,ןעלגָאװ סָאװ ,רעדניק עריא טימ
 .ןייוועג ריא ךָאנ יז טדניברַאפ
 עצנַאג יד טכַאנ יד יז ליוו
 -- ןיילַא ןכַאװ ןוא ןציז
 ,לכיטנרעטש ריא ןטכייל ייז לָאז

 ןגיוא יד טימ ןקז רעד טצילב

 ,יינש יוװ סייוו זיא דרָאב ןייז ןוא

 טרעביפ לטנַאמ ןייז רעטניה

 -- !ייוו ,ףלח רענרעבליז ַא

 ,לכיטנרעטש סָאד טלקניפ'ס רָאנ

 ףלח רענרעבליז רעד ןוא -- ץילב ַא
 ,ןייוועג סָאד רעביא טדיינש

 .םידָאּפ םענעדלָאג-קילייה םעד

 -- ןייג וצ טניוו רעצרַאוװש ַא טמוק

 ,לכיטנרעטש סָאד טשעלרַאפ ןוא

 ,ןבעל ןיא דיל עטסקירעיורט סָאד זיא'ס
 ; יו ןטסניימ םוצ טוט סָאװ
 לכיטנרעטש ענעשַאלרַאפ סָאד
 ,יינש יו עמַאמ עסייוו יד ןוא
 .ןגָארטעג לָאמַא סע טָאה סָאװ
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 רעקעהצלָאה םעד ןופ עדַאלַאב יר

 ,רעקעהצלָאה ַא ןעוועג זיא לָאמַא

 ; טלַא ןוא ָארג רע זיא ןעוועג

 ןרָאי המכ ןופ ןעגנַאגעג רע זיא

 -- דלַאװ ןיא ץלָאה ןקַאה

 ? ץירּפ 8 ,ןעוועג רע זיא סָאװ

 טנווָא-רעטניוו ןקיטסָארפ ַא ןיא

 ;ןײרַא דלַאװ ןיא רעדיוו רע טייג

 ,הרירב ערעדנא ןַא ןעד טָאה רע

 ? ןיימ וד טָאג רעה רעביל

 .לגענ עפרַאש טָאה טיונ יד זַא

 ,עגנוי א ענסָאס ַא רע טעז
 ; טניוו ןפרַאש ןיא טרעטיצ סָאװ
 רעטיצ ריא ןיא רֶע טרעה
 -- דניק א ןופ ןעּפילכ סָאד
 .ןגיוא עקירעיורט עריא טעז רע ןוא

 ,ןבעל ןיימ ןוא ףראש זיא קַאה ןייד,
 ; ןיד ןוא גנוי זיא ןבעל ןיימ
 ,םידָאּפ םעד רעביא טשינ קַאה
 -- ןיּפש ךיא סָאװ ,םענעדלַאג םעד
 ."הריבע ןַא ןבָאה טסעוו
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 ,ןטלַא ןַא במעד א רע טעז

 ; ןייטש םיא רַאּפ רֶע טביילב

 ,רע טליּפרעד ,קַאה יד רע טביוה

 -- ןיילַא ךיז ןגעק יז טביוה רע זַא

 .רעטלע רענעגייא ןייז ןגעקטנַא

 ןייטש רעקירעיורט א רֶע טביילב
 ; טנעה עטזַאלעגּפַארַא טימ
 ,ךעלרעייפ עניילק יד טעז רע
 -- טנערברַאפ סעבמעד עסיורג יד ןכַָאה סָאוװ
 .רעדיוש ַא ךרוד טמענ ףוג ןייז ןוא

 סנטָאש יד ףיוא ןעייטש םיא רַאפ

 טרעטשעצ טָאה רע סָאװ ,רעמיוב יד ןופ

 ;ןבעל ןייז ןופ ךשמ ןיא

 ,דרע רעד ףיוא קעווא רע טלַאפ

 .רעטקַאהעגּפָא ןַא םיוב א יו

 הליחמ ייז ייב טעב רע ןוא

 .ןייוועג רעטיב א טימ

 ,ןגיל ןטרָאד םיא רימ ןזָאל

 -- ןיילַא ליוו רֶע ליפיוו

 .רעגנירג טרעוו ,סיוא ךיז טנייוו ןעמ זַא
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 עדַאלַאב יד

 רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ןופ

 הנבל רעד טימ

 טניוו רעד ןוא לקנוט זיא געוו רעד

 .ןשַאלעגסױא ןרעטמאל םעד טָאה

 טכַאנ יד טייטש געוו-דייש ןפיוא

 ןשָארג א טייחרעדנילב טלטעב ןוא

 ,טייל עקנַארק ןוא עמערַא רַאפ
 ,ןליזַא-טכַאנ יד ןיא רעדניק רַאפ
 םורַא ךיז ןעקנָאלב סָאװ ,יד רַאפ
 ןליוו רעייז ןגעק ןגעוו ףיוא

 "? ַאה ,רימ גָאז ?לשרעה ,וטסכוז סָאװ;

 ? ןעניז ןופ ּפָארַא טזיב,,--- "רעלָאט ַא;

 ,קָאר ןייד זיא רעכעל עמאפ זַא

 "?ןעניפעג סנױזַא ,ראנ ,וטסעוו ואוו

 טכַאניזומת ַא ןיא ! יבר ,טרעה,

 ,ןעגנַאגעגּפָארַא ךייט םוצ ךיא ןיב

 טרָאד עברעוו רעמָאל א ףיוא זיא

 .ןעגנַאהעגּפַארַא רערט עסייוו א

 : טקוקעגנייא רעפיט ךיז ךיא בָאה

 -- ןמוזמ וצרעד ,רָאג רעלָאט ַא
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 זָאנ רעד רַאפ תבש טניל ָאד ןוא

 .ןעמורב ןיוש טוט ,עטלַא ןיימ ,יז ןוא

 : םיהַא רימ ךעליירפ ךיא ףיול זיא

 !טכאוו ,רעדניק ,עניימ עטלַא ,יעה --

 טנידרַאפ טָאה עטַאט רעד סָאװ ,טעז

 .טכַארבעגמײהַא טָאה רע סָאװ ןוא

 ,דַאר א יו ,רעלָאט ןסייוו ַא

 ! האל עטנעי ,לצנעט א ּפַאכ ,יעה

 ! גָאז ,לשרעה ? רָאג רערט עפייוו ַא--

 ? העד-רסח יצ ,ןיז ןופ טזיב וד

 ךימ יז טָאה םיזעב ַא טימ ןוא

 .ןבירטעגסױרַא בוטש ןופ טכַאנייב

 רימ ייּב ָאד ,יּבר ,ריא טץז ,זיא

 ,"ןבילברַאפ ןיוש רעלָאט רעסייוו רעד

 ץל רעד טלַאה לכיימש א טימ ןוא

 .ןגעקטנַא טכיל עסייוו'ס ןיבר םעד

 לוק ַא ףיוא ךיז טכַאנ יד טכַאלעצ

 .ןגעוו עלֿא ןעלכיימש עסייוו ןוא
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 ַאקיט ָארע ַאדַאל

 ךאנָאמ רעצראוש רעד ןוא טַאדלָאס רעָאלב רעד

 .ךַאילש ןעמַאזנייא ןפיוא טכַאנ יד ןגראוו

 זייב ןוא רעווש טלמַאטש טַאדלָאס רעָאלב רעד
 ; םייווש ןוא רעיורט טימ רעּפרעק ןייז ןופ טקעמש'פ ןוא

 רימ וצ עכיילב ַא ,עליטש א ןעמוקעג טזיב,

 ,רימ וצ עביל ןופ ןײשּפָא םעד זיולב טכַארבעג ןוא

 דמעה ןשילדיימ א ןופ רעטַאלּפ םעד

 ."דמערפ ןוא קירעיורט ,טייוו ,לפרעד ַא רעביא

 זייב ןוא רעווש טלמַאטש ךאנָאמ רעצראווש רעד
 : םייווש ןוא רעיורט טימ רעּפרעק ןופ טקעמש'פס ןוא

 ןייג וצ עדליוו א ,עסייה א ןעמוקעג טזיב,

 .ןייוועג-הליפת ןיימ ךיור יו ןבירטרַאפ ןוא

 טנַאה רערעגָאמ ןיימ ןיא דליב סָאד טבעלַאב טסָאה

 דנַאש ריא טימ טליּפשעג ,ןטסירב עריא טליפעג בָאה'כ

 געוו ןופ ןטימ ןיא רקפה ףיוא ךיא ייטש טציא
 ."געט ןוא ץהעש יד ,ןדנואוו יו ,לייצ ןוא



 רצננאמ קיציא | 4

 ךַאנָאמ רעצרַאוװש רעד ןוא טַאדלַאס רעָאלב רעד
 ,ךאילש ןעמאזנייא ןפיוא טכַאנ יד ןגרַאװ

 טניר'ס יװ ,ןליפ ןוא ןעּפאס ןוא ןגרַאװ ייז
 : םניוו ןוא רעיורמ ,מולב רעגניפ ערעייז ךרוד

 גנַאז עמיור א טגנעה ייז רעביא ןוא
 ,גנַאל ןוא ףיט טלכיימש ןוא -- הנבל יד
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 ךיז םננעזענ רעדַארב לרעב
 סַאי ןיא םידימלת ענײז טימ

 קנעדנָא םעד

 רידַאנ השמ ןופ

 רעדָארב לרעב רעטלַא רעד

 גיוא עטכער סָאד טערומשזרַאֿפ

 םלוע ןרַאפ ךיז טוט ןוא

 .גיונ ןטנַאנעלע ןא

 :ןנָאז רע טוט ,רמא

 רעטכעוו רעמערָא ךעבענ ךיא
 .טכַאנ עדמערפ ַא ּפָא טיה
 ,עמַאמ יד טשינ ןיוש קנעדעג ךיא
 -- טכַארטעגסױא ךימ טָאה סָאװ
 .ןגָאז רע טוט ,רמא

 ,ןרָאי יד טשינ ןיוש קנעדעג ךיא
 .דָארב ןופ קעווַא ןיב ךיא טניז
 רעגערט רעמערָא ךעבענ ךיא
 -- דוס ַא ךיז ןיא ףיט גָארט
 ןגָאז רע טוט ,רמא

 ,ןריובעג ןיב ךיא ואוו ,טַאטש יד
 .רעמ טשינ ןיוש ךיא קנעדעג

 ,ןריולרַאפ ךיא בָאה געוו םעד

 -- רעהַא טכַארבעג ךימ טָאה סָאװ

 ןגָאז רע טוט ,רמא
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 רענייגיצ רעד טליּפש'ס ואוו ,ָאד

 ןייוו ןעקנירט ןדיי ןוא

 ,ןליוק ףיוא שיילפ ןטָארב ןוא

 -- ןייז ןבָארגַאב ךיא ליוו ָאד

 .ןגָאז רע טוט ,רמא

 - ,רעדניק ענעדלַאג עניימ ,טציא ןוא
 קעוװא ךייא ןופ לעוו'כ ןעוו
 -- ןטָאש םנדייז ןיימ טימ ןעז ךיז
 געוו רעייא רעטייוו טניּפש
 .ןגָאז רע טוט ,רמא

 רענעש רעבָא ,ןייש זיא דיל סָאד

 ,ןייז לדיל סָאד דימת טעוו

 רעיורט רעד ץרַאה ןיא טלקניפ'פ ןעוו

 -- ןייוו רעד סוכ ןיא טגניז'ס ןוא

 .ןגָאז רֶע טוט ,רמא

 ןרעטש ןיא שטיינק ַא טָאה דָארב

 ,טימעג ךעליירפ א סאי ןוא

 ,רעסַאי לרעב ךימ עשז טפור

 -- דיי א ןיב ךיא יו
 .ןגָאז רֶע טוט ,רמא

 ,רעדניק ענעדלָאג עניימ ,טציא ןוא

 .גונעג ןייז ןיוש לָאז טציא

 סנטיײצַאב דיל ַא טקידנע ןעמ זַא

 -- גולק יא ,ןייש יא סָאד זיא

 ןגָאז רע טוט ,רמא
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 ר ע ד י ?ל-*ש מ וו ח

 ןעטאט ןיימ הנתמ א

 רעלציװ ןעכעלטסעק םעד

 רפטסיימ-רפריינש ןכעלפערטריפ ןוא
 רעגנַאמ םהרבַא ר"ב ללה

 / ביױל למיה ןיא טָאנ ריד ביול ןייא

 זַא / ןקרעמש ןוט ךימ טסָאה וד סָאװ

 / טנַאה רעכַאווש ןיימ םימ לָאז ךיא

 םימ בָאה ךיא / ןקרעוו סעזיד ןדנעלופ

 ןומ תובָא יד // םיילפ ןסיורנ ןוא ימ

 ןרעבליז ןופ ןוא תומש ןופ / ןקעוופיוא

 / ןקעדנייא ןומ ייז םָאה סָאװ // ביוטש

 םלַא / טיירנ ןענעז ןוא ןונ ןעיימש ייז

 רעביל ןליוו ןוא / ןבעל ןטכעמ ןונ ייז

 / ןבענ םכילע םולש ןייא / ריד רעזעל

 ןליוו יז / ןנַאדעג לימש ומסלָאז ןונ

 ענייש ליפ / דנומ קילייה טימ ריד

 םָאד םָאה ַאד רעד ןוא / ןנַאז רעדנואוו

 ףיורעד טייצ עליפ טָאה / טכַאמענ ךוב

 רע זיא רעננַאמ קיציא // טכַארברַאפ

 .דנַאל שיכַאלָאװ םיוא םייח ןייא / טנַאנינ
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 לּפע םעד ןעמדָא טננערב הוח

 זָארג ןיא טגיל ןושארה םדא
 .ףױרַא ןקלָאװ םוצ טייּפש ןוא
 :קידמינונחת ןקלָאװ רעד ךיז טעב
 "! ףיוא רעה ,ןיורק ישמדא,

 ;גנוצ יד סױרַא םדא םיא טלעטש

 "! ץבַא ,ערַאּפַאק ערַאמכ

 -- יײַּפש ַא -- לארטש רעניד ַא טילפ'ס ןוא

 "! עז ןוא םענ ,ריד ַאנ ןוא,

 ּפָא עּפאל רעד טימ טשיוװ ןקלָאװ רעד

 :םעכ רַאפ טמורב ןוא ייּפש םעד

 געט עצנַאג טשינרָאג טשינ טוט ןעמ זַא
 "!םַאּפ ןוא טסוּפ םוא טייג ןעמ ןוא

 טכייק ןוא טכַאל ןושארה םדא
 ,ןייצ עסייוו יד טערישטש ןוא
 ײלַא-לּפֶע רענירג רעד ןופ טמוק
 .ןייג וצ הוח רעטומ יד

 ,בייוו ןיימ אווע ,ןעוועג וטסיב ואוו,
 "? דניק ןיימ ,ןעוועג וטסיב ואוו

 יײלאךעמיולּפ רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא,
 ."טניוו ןטימ טרעדױלּפעג ןוא
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 ,ײלַא-ןעמיולּפ רעד ןיא ןעוועג טשינ טזיב וד ,

 ,רָאג טנניל ַא רימ טסגָאז וד
 בייל ןייד ןופ לּפֶע טימ ךָאד טקעמש עס

 ."רָאה ענייד ןופ לּפע טימ ןוא

 ,ײלַאילּפע רעד ןיא ןעוועג עקַאט ןיב'כ

 ; בָאה ךיא ןורכז ןכאווש ארַא'ס

 ,ןַאמ ןיימ םַאדַא ,ןפָארטעג עקַאט טסַאה

 ?ּפָאק ןייד ףיוא ןבעל א

 ,ײלַאילּפע רעד ןיא ןַאטעג וטסָאה סָאװ,
 "?דניק סענעדלָאג ןיימ אווע

 גנַאלש רעד טימ טרעדױלּפעג בָאה ךיא,

 ."דניז הווצימ רעד חוכמ

 טנַאה ריא ןיא לּפע רעד טרעטיצ'פ ןוא

 טיור ךַאלרַאש יוװ טלקניפ ןוא

 גנורעמעד יד סיוא טנטָאש'ס ןוא
 ,טיוט םעד ןוא הוואת יד

 ןַאק ןוא טרעביפ ןושארה םדָא
 ,ןיימטשרַאפ טשינ ןפוא ןיאב
 םיזרעקוצ זיא לוק ריא סָאװ רַאּפ
 .ןה אלמ זיא יז ןוא

 .טנַאה יד סיוא רעטיצ ַא טימ טקערטש רע

 ?ַאה ,םדָא וטסוט סָאװ ---
 סיוא ןטלַאטשעג עדייב טשעל טכַאנ יד

 .אש -- טכַאמ ןיש חתּפ ןוא
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 קיטכיורעפייא זיא םדָא

 לקירַאנַאק לעג ַא טרעלירט
 -- םיוב-ךדע-ךג א ףיוא
 ףיוא ןגיוא יד םדָא טנפע
 .םיורמ ןוא דיל ןשיווצ

 טרעטיצ לַארטשנוז רעטיור ַא
 זָארג ןטכייפ םעד רעביא
 םיא ךָאנ ךיז ןגָאי ,ןגָא'ס ןוא
 .זָאה א ןוא קירוועוו ַא

 םיא ןבענ .טלכיימש םדָא

 ,בייוו ןייז עלהוח טגיל

 טקעדעגוצ רעטעלב ןוא זָארג טימ

 .בייל ץנייש ,עגנוי סָאד

 ,טלעווק ןוא ריא ףיוא טקוק רע
 :טכַארט ןוא ריא ףיוא טקוק רע
 גָאטיײב זיא קיטכיל סָאוװ טוג זיא'ס

 .טכַאנ ייב זיא רעטצניפ ןוא

 ,טייג ןוא ףיוא ךיז טביוה רע
 ,טילפ ןוא טשיור םיא םורָא
 ילפ ןוא שיור רעדעי ןוא
 .טימעג ןייז ןיא ּפָא טגנילק



 לדַאלַאב ןוא דיל 9

 טשיור רעסאו א !ךרָאה רָאנ

 .לָאמט ןיא ףיט ןטנוא טרָאד

 טרעוו םדָא ןוא -- לרעסַאװ א

 ,לָאמ א טימ קירעיורט ףיט

 ןעזעג לרעסַאװ ןיא טָאה רע

 -- רע יוװ טקנוּפ םדָא ןא

 ? ַאה ,םדָא-רעפַאװ רעד ליוו סָאװ

 ?רעוו ,רע זיא רעוו ןוא

 ,אי עקַאמט רשפא ןוא

 .רָאװ סָאד זיא רשפא ןוא

 טציא ךיז טליּפש םדָא רענעי זַא

 ? רָאה ןוא טסירב סהוח טימ

 יז רע טעוו יצ .קירוצ טפיול רע

 ?דנאנעבלַאז ןפערט טציא

 טלַאה יז ןוא הוח יז טייטש טָא

 ,טנַאה רעד ןיא עקוואקוק ַא

 ,גַאז ,עקוואקוק , טגערפ יז
 -- ןייש תמאב ךיא ןיב יצ
 ןַאמ ןיימ ייב ןענופעג ךיא בָאה יצ
 "?ןח תמאב ץקַאט

 טרעה ןוא טייטש םדָא ןוא
 סָאװרַאפ ןיײלַא טשינ טסייוו ןוא
 דרע רעד וצ ןוט לֵאפ ַא ךיז טסולג'ס
 .זָארג ןפיט ןיא ןעּפילכ ןוא
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 ןטול טרסומ וניבָא םחרבַא

 :עפ -- זיא'ס ןגָאז ריד זומ ךיא ,טול,

 ,טכַאנ עדעי ַא טסרוכיש וד

 "שרעה םענעדלָאג , ןיא וטסָאה ןטכענ טשרע

 .טכַאמעג לַאדנַאקס ןטסיוו ַאזַא

 ,קורעדיינש םעד ,רעגנַאמ רַאפ טסַאּפ סָאד
 ,ריד רַאפ טשינ רוסָא רעבָא
 ןייז וצ לדגמ רעטכעט ייווצ טסָאה

 .ריבג ַא דיי ַא ערָאהעניײק טסיב ןוא

 ;קעבנגיצ ןוא רעדניר ןוא ףַאש טסַאה

 ,טָאג רַאפ ךיז טכרָאפ ןוא ךימ גלָאפ

 ,ןָא ךיז טעקָאילשז סָאװ ,לרע ןדעי ףיוא
 .םול יו רוכיש :ןיוש ןעמ טגָאז

 לָאמ א עסוכ ַא טכַאמ ןעמ ,ײטשרַאפ'כ
 ,שיט םייב סטכַאנ וצ קיטיירפ
 טכיל-תבש עקילייה יד ןענערב עס ןעוו
 .שיפ עטליּפעג יד טסע ןעמ ןוא

 ,סױא-גָאט ,ןייא-גָאט ,וד יוו טשינ רעבָא

 !דימ טשינ שטנעמ ַא סָאד טרעוו יו

 .יוגתבש םעד ,עלירווװַאה רַאפ טסַאּפ עס

 .דיי ןייק רַאפ טשינ רוסָא רעבָא
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 :לָאמ8 ןגָאז ןעמ טעװ סָאװ ךיז טכַארטַאב

 טַאהעג וניבָא םהרבַא טָאה עס

 ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ןוא רוכיש ַא בורק ַא

 .דמש ןופ רעגרע ךָאנ זיא סָאד סָאװ

 ,סיוא ךימ עשז רעה ,ןיוש טסעומש ןעמ זַא ןוא

 ,רימ וצ זיא ייוו -- ץטַאט ַא ךָאד טסיב

 טכייוו ןכדש רעד סָאװ ,טשינ ךיד טרַא יצ

 ?ריט ןייד ןוא לעווש ןייד שוּפיע ןַא יו

 גנוי-רעדיינש רעטסדנימ רעד וליּפַא סָאװ

 ןייז םעדייא ןייד טשינ ליוו

 ּפעצ יד ןרעבליז רעטכעט ענייד ייב ןוא

 ? ןייוו בילוצ יאדכ זיא ץלַא ןוא --

 !עפ -- זיא'ס ןגָאז ריד זומ ךיא ,טול
 ,טכַאנ עדעי ַא טסרוכיש וד
 "שרעה םענעדלָאג , ןיא וטסָאה ןטכענ טשרע

 .טכַאמעג לַאדנַאקס ןטסיוו ַאזַא

 ,קורעדיינש רעד ,רעגנַאמ רַאפ טסַאּפ סָאד

 ,ריד רַאפ טשינ רוסָא רעבָא

 ןייז וצ לדנמ רעטכעט ייווצ טסַאה

 ."ריבג ַא דיי ַא ערָאהענײק טסיב ןוא
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 הרש ןוא םחרבַא

 ?דניק א ןבָאה רימ ןלץוװ ןעוו ,למערווא,

 .טייל עטלַא ןיוש עדייב ןענעז רימ

 ךיא יוװ ןרָאי יד ןיא יורפ ַא ןטייל ייב

 ."טייצ רעד ףיױא לָאמ עטנצכַא סָאד ןיוש זיא

 טנייווש ןוא טלכיימש וניבָא םהרבַא

 : ךיור עקלויל ןייז ןופ טעקּפיּפ ןוא

 ,ליוו רעטשרעבייא רעד זַא ,בייוו ןיימ ,ןוחטב,

 ."ךיוא םעזעב ַא ןליפַא טסיש

 טכַאנ עדעי ַא ,טסרעה וד ,למערווַא

 ,בייל ןיימ טעּפילכ'ס יוו ךיא רעה

 טסניד ןייד רָאנ ךָאד זיא רגה ןוא
 .בייוו קידתמא ןייד ןיב ךיא ןוא

 ביוש ןיא ןרעטש רעד זַא ,רימ ךיז טכַאד טּפָא
 ,דניק רעזנוא ןופ המשנ יד זיא
 טכאנ עדעי א םורַא טלגָאװ סָאװ
 ."טניוו ןוא סנטַאש ,ןגער ןשיווצ

 טגייווש ןוא טלכיימש וניבָא םהרבא

 : ךיור עקלויל ןייז ןופ טעקּפיּפ ןוא

 ,ליו רעטשרעבייא רעד זַא ,בייוו ןיימ ,ןוחטב,

 ."ךיוא םעזעב ַא וליפַא טסיש
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 דניק סרנה יוװ ,לָאמ ַא עז ךיא זַא,
 ,דמַאז ןיא ןוז רעד טימ ךיז טליּפש
 ,טעלג ַא לּפעק ןרעביא םיא ביג ךיא ןוא

 .טנַאה ןיימ קירעיורט ענדָאמ טרעוו

 םיוש ןפיוא ךיז וצ דניק סָאד םענ ךיא זַא ןוא

 ,טוג ןוא גולק ױזַא טלכיימש ץס ןוא

 סיורג ןוא טכייפ ןגיוא עניימ ןרעוו

 .טולב ןיימ קירעיורט ענדָאמ טרעוו'פ ןוא

 ? דניק א ןבָאה רימ ןלעוו ןעוו ,למערווַא

 .טייל עטלַא ןיוש עדייב ןענייז רימ

 ךיא יו ןרָאי יד ןיא יורפ ַא ןטייל ייב

 ."טייצ רעד ףיוא לָאמ עטנצכַא סָאד ןיוש זיא

 טגייווש ןוא טלכיימש וניבָא םהרבַא
 :ךיור עקלויל ןייז ןופ טעקּפיּפ ןוא
 ,ליו רעטשרעבייא רעד זַא ,בייוו ןיימ ,ןוחטב;
 ."ךיוא םעזעב א וליפַא טסיש



 רפגנאמ קיציא | 8

 ןעמוק םיִכָאלמ ײרד יד

 וניבָא םחרבַא וצ

 לעווש רעד ףיוא טציז וניבָא םהרבַא

 ,ןייב ןופ לטייט ַא ךיז טצינש ןוא
 סױרַא רעקלַא ןעלעקנוט ןופ טרעטיצ

 .ןייוועג סהרש רעטומ רעד

 ! ףיוא ןיוש רעה ונ !ַאש ,המהב,

 ,טנייוו ןוא טנייוו יז קר רָאנ

 לָאמ א רעדיוו אמתסמ ןיוש טָאה יז

 ."טניילעג הניארו-הניאצ יד

 לירב עטלַא יד לכיט ןטימ טשיוװ רע

 -- געוו רעד טלקנוט'פ יו טעז ןוא

 ךיור ַא יוװ ןוא ןטָאש א יו טָא
 .געט ערעזנוא ןעייגרַאפ

 סיוא ךיז ןלייש לקנוט רעד ןופ ןוא

 -- דרעב עטיור טימ ןקרעט יירד

 ,ךיש יד ףיוא ביוטש ןָא ,ליטש ןעיײג ייז

 .טרעהעג טשינ רענייק טלָאוו'ס יו

 !ןיירַא טמוק ,םיחרוא ,טנװַא ןטוג;
 טיירגעגנָא טָאה הרש ןיימ
 ,טיורבלמיק ןוא ךלימ טימ זייר
 ."טייוו ןופ אמתסמ טמוק ריא
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 שיט םייב ךיז ןצעז םיחרוא יד

 ,טלעו רעד ןופ ןפעומש ןוא

 ,ןייז לדגמ ףרַאד ןעמ סָאװ ,רעדניק ןופ

 .טלעג ןוא ןייוו ,האובת ןופ

 טרעה ןוא טייטש הרש רעטומ יד

 :ןייוועג ַא טימ סיוא טסיש ןוא

 ,טסרעה וד ,למערוװַא ,שידק ַא ןָא,

 ."ןייבעג רעזנוא ןליופ טעוו

 ,םורװַא בר ,ָאי, :םיחרוא יד ןגָאז

 ,טדניװשרַאפ רָאי סָאד רעדייא ךָאנ

 תירב ןתמא םעד ןעוַארּפ ריא טעוו

 ."דניק רעייא וצ עטאמ ַא ןייז ןוא

 ביוש רעד ךרוד .ןדניוװשרַאּפ ןקרעט יד

 ,דיירפ יד ייברַאפ טרעטַאלפ

 שָארב ענעדליג יד ּפָארַא טעשטשילב'ס ןוא

 .דיילק ןעָאלב-טעמַאס ריא ןופ
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 רכו-םולש ַא םעװַארּפ וניבָא םחרבַא

 ןטכייל ןתולעמה-ריש יד

 ,טנעוו עלַא ןופ ּפָארַא |

 ךעלמיירטש ענעלביוס ןיא ןדיי ןעצ
 .טנעה יד טימ ןעקסעילּפ

 ,עמַאט ,םָאבםיב ,םָאב-םיב יִא,
 . ..יאד ,םַאדייַאד ,םַאד-יַאד יא
 ןוגינ ןגילייה םעד ןעגניז ייז
 .ייקרעמ ןופ ןיבר םעד ןופ

 סעברַא םענעטָאזעג ןסע ייז
 דרעב יד ריב ןיא ןעקנוט ןוא
 ,םיאלּפ יאלּפ ,םהרבַא בר,
 ,טרעשַאב סנ א ,סנ א

 מלכיימש וניבָא םהרבא

 .דרָאב רעַארג רעד ןיא ןיירַא
 טעשטשיּפ לקחהצי יו טרעה רע

 .טרָאד ךעלייל םעד רעטניה

 ןגיױא יד עגר ַא טכַאמרַאפ רע

 ,ןייג ןקרעט יירד יד :טעז ןוא

 םעדעפ יד ןָא ךיז ןטלַאה יז

 .ןייוועג סדניק םעד ןופ
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 ןביוטש יד ּפָא ייז ןעלסיירמ טָא

 ,ךיש יד ןוא רעדיילק יד ןופ
 הזוזמ יד ייז ןשוק טָא ןוא
 : ךיג ףיוא ּפָא ןגָאז ןוא

 ,םהרבַא בר ,בומ-לזמ ,

 ,טכַאנ יד אמתסמ טקנעדעג ריא

 הרש עטתינולּפ רעייא ןעוו

 .?טכַאלעג זנוא ןופ טָאה

 :ייז טגָאז םהרבַא רעדייא ךָאנ ןוא

 !טסעג עביל ,ןעמָאקליװ;

 רעדינַא שיט םוצ ךייא טצעז
 -- "טסע ןוא טגניז ןוא טקנירמ ןוא

 סעלָאּפ יד ןקרעט יד ןבייהרַאפ
 -- טייצ יד םיוא ןענעז ןוא
 :ןגױא יד טנפע םהרבכַא
 "פ םייל עדמערפ יד ןענעז ואוו,

 !םהרבַא בר ,ךייא טימ זיא טָאג;
 ,יַאד ,םַאדייַאד ,םַאדייַאד יא
 רמז םעד זנוא טימ רעסעב טגניז
 ,"ייקרעט ןופ ןיבר םעד ןופ

 ךעלמיירמש ענעלביוס ןיא ןדיי ןעצ
 ,טנעה יד טימ ןעקסעילּפ
 ןטכייל ןתולעמה-ריש יד
 .טנעוו עלַא ןופ ּפָארַא
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 דילּפָאלש ַא ןעלקחצי טנניז הרש

 :גיוו יד טגיוו הרש רעטומ יד
 !ףָאלש ,עטַאט לקחצי ,ףָאלש

 עקנַאל רעד ףיוא טעשַאּפ סע
 .ףָאש ענייז ךוטסַאּפ רעד

 ,גָאט זיאס עלעפעש ןייא טגָאז
 .טכַאנ זיא'ס :טגָאז עטייווצ סָאד
 רעקינלעצ רעד לרעב : ןמיס ַא
 .טכַאמרַאפ םָארק יד טָאה

 דימש םעד רעב-דוד ייב :ןמיס א
 ,ליטש ןוא ַאש רעטציא זיא
 טיירד רענלימ רעד רעזייל : ןמיס ַא
 .לימ רעד רַאפ סעצנַאװ יד

 ,גָאט זיא'ס ,ןיינ :עטשרע סָאד טנָאז
 זיולק סנוַאג ןיא :ןמיס ַא

 לרעטָאק עבַאר סָאד טנרעל

 .זיומ רעד טימ הרדס יד

 ךַאד סנזח ןפיוא :ןמיס א
 ,גיצ םרעדיינש םעד טעשַאּפ

 טגיל רעניילק רעד לקחצי ןוא

 .גיוו ןיא טשינ ךָאנ טּפָאלש ןוא
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 ,ַאמ ונ :לכוטסַאּפ סָאד טגָאז

 ןייג עלַא רימָאל ַאט

 ,טכַאנ יצ גָאט זיא'ס יצ ,ןגערפ ןוא

 .ןײלַא ןעלקחצי ייַּב

 ,לקחצי ויל-יל ויל-ייא ונ

 ,ףָאלש ויל-ויל ויל-ייא ונ

 ריט רעזנוא ייב ןיוש ןעייטש סע

 .ףָאש יד ןוא ךוטסַאּפ רעד

 ,לכוטסַאּפ ,רעליטש ,רעליטש ונ

 .טכַאנ זיא'ס זַא ,ךָאד טסעז וד

 טָאה וניבָא קחצי :ןמיס ַא

 .טכַאמרַאפ ךעלעגייא יד

 יוט סנּפָארט ןביז :ןמיס ַא
 ןַאמ םעד ףיוא ןעשטשילב
 עלעדיס רעד ףיוא ןפָאלש'ס ןוא

 .ןָאה רעד ןוא עקשטַאוװק יד

 ,ַאמ ונ :לכוטסַאּפ סָאד טגָאז
 טירט עליטש טימ טייג ןוא

 טימ לפייפ םעניילק ןיא טמענ ןוא

 .דיל םהרש רעטומ רעד
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 ןעמהרבַא ײב טכַאנ עמצעל סרנה

 ,ךיק ןיא טציז רגה החפיש יד
 טנערב לּפמעל קיכױר ַא
 זיימ ןוא ץעק עמַאס טנטָאש ןוא
 .טנעוו עָארג עלַא ףיוא

 סָאבעלַאב רעד טַאה עס .טנייוו יז
 .ןייג ןסייהעג טנייה ריא
 ,טגָאזעג ריא רע טָאה ,"הּפילק,
 "?ןיינ יצ ,ּפָא ךימ טסטערט וד;

 עטעבַאג-עקשוּפ יד עיצרוס
 : טדערעגנָא רעדיוו ןיוש םיא טָאה
 ,סױרַא טסניד יד טסביירט וד רעדָא;
 ."טג ַא ךיא ליוו טשינ זַא

 סױרַא טרעפוק ןופ טמענ רגה ןוא

 ,טולב יוו ןלערק לשטייב א

 דייז םענירג ןופ לכעטרַאפ ַא

 .טוהרעמוז םענעיורטש ַא ןוא

 ,טקנעשעג ריא רע טָאה ןכאז יד

 ןאגעג ןענעז ייז ןעוו לָאמ 8
 ,עקנָאל רעד רעביא ןריצַאּפש

 .ןַאב יד טייג סע ואוו ,מרָאד
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 ןעמיוק 8 ןופ ךיור 8 יו ױזַא ,יוא,
 ,ןַאב ַא ןופ ךיור ַא יו ױזַא ןוא
 ,עיירטעג עמַאמ ,זיא ױזַא
 ןַאמ 8 ןופ עביל יד

 ןוטניהַא טציא ךימ ךיא לעוװ ואוו
 ?טנעה יד ףיוא דניק לציּפ ןטימ

 טראקנעב ןייז ןעמענ ןדייס
 ."דמערפ רעד ןיא ןעניד ןייג ןוא

 םעזעב םעד טנַאה רעד ןיא טמענ יז

 בוטש יד לָאמ ןטצעל םוצ טרעק ןוא

 עקזולב רעד רעטנוא סעּפע ןוא

 .ביל ךָאנ םיא טָאה'ס זַא ,טליפ

 רעלעט יד לָאמ ןייא ךָאנ טשַאוװ יז

 -- ןאפ ענרעּפוק יד טרעייש ןוא
 ןעמיוק 8 ןופ ךיור א יוו ױזַא

 ןַאמ 8 ןופ עביל יד זיא
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 ויוה סמחרבַא טוָאלרַאפ רנחה

 ,רעטסנעפ ןיא טגָאט טײקָאלב יד

 ,טיירקעג לָאמ יירד טָאה ןָאה רעד

 לדרעפ סָאד טעשזריה ןסיורד ןיא

 .טיירגעג געוו ןטייוו ןיא

 עטנייזורַאפ ַא טייטש רגה
 טנעה יד ףיוא דניק ןטימ
 ןגיוא עריא ןעלגָאוװ'ס ןוא
 .טנעוו יד ףיוא לָאמ ןטצעל םוצ

 ןסיורד ןיא ךיז טגניד הלגעילעב רעד

 :ןיול םעד ןגעוו ןעמהרבַא טימ

 ,רעסקעז א ,םהרבַא 'ר ,וצ טגייל ,

 ."ןױשרַאּפ ייווצ ךָאד ןענעז'ס

 סעװָאקדָאּפ יד טימ טרַאש דרעפ'ס

 !קע ןֵא :טהנעטעג טלָאוו'ס יו
 ,ןדיי ,ןזייוו ךייא ךיא לעוװ טָא

 .געו א קלב טנרעל ןעמ יו

 ,עטַאט לקילאעמשי ,טשינ ןייוו,
 ,טרעשַאב ןיוש זנוא זיא ױזַא

 תובָא יד ךיז ןריפ ױזַא טָא

 ."דרעב עמורפ עגנאל יד טימ
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 עטזָאלרַאפ ַא ןיוש ךיז טעז יז
 לַאזקָאװ ןדמערפ ןטייוו ַא ףיוא
 ןרערט עריא טעּפילכ יז ןוא

 .לַאש ןשיקרעט םעד ןיא ןיײרַא

 ,טהלעיעג ןיוש גונעג ,רגה,
 "!ןיינ יצ ,טגָאז ןעמ סָאװ טסרעה וד
 לקעּפ סָאד טמענ רגה ןוא
 .ןייג ךיז רופ רעד וצ טזַאל ןוא

 ,לּפַאק םענעדייז ןיא רע טייטש טָא
 -- דיי רעמורפ רעד םהרבַא בר
 ,עיירטעג עמַאמ ,שטָאכ רע טליפ יצ
 ?? טימעג ןגָאלשרעד רעטיב ןיימ

 !יתסוסל :טלַאנק לשטייב סָאד

 קילב ןטרערטרַאפ ריא רַאפ ןוא

 לטץעטש ןופ רעזייה יד ןרַאש

 .קירוצ ףיוא ךיז ךעלעמַאּפ

 תודע ןַא רַאפ טמענ רגה ןוא

 :דרע יד ןוא למיה םעד

 תובָא יד ךיז ןריפ ױזַא טָא

 .דרעב עמורפ ץגנַאל יד טימ
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 געװ ןופ טימ רעד ףיוא רנח

 עטנייוורַאפ ַא טציז רגה
 ןייטש א ףיוא געוװו ןטימ ןיא
 ןטניוו עלַא ייב טגערפ ןוא

 .ןייג רעטייוו לָאז יז ואוו

 ,חרזמ ןייק ןייג :רענייא טגָאז
 ,רָאג ברעמ ןייק --- רעטייווצ רעד
 ,רעפיטש ענשזַאו א ,רעטירד רעד ןוא
 .רָאה עריא ןיא םפיטש

 ,לגייפ יד ייב יז טגערפ
 .רעהַא ןוא ןיהא ןעילפ סָאװ
 ,ןופצ ןייק ייג :רענייא טגָאז
 .רעד --- םורד ןייק ייג ןוא

 ,למיה ןיא עטַאט, :רגה טנייוו
 ,טנידעג יירמעג ןרָאי בָאה'כ
 ןטעּפש רימ ןופ ןעוט טציא ןוא
 ."טניוו רעד ןוא לגיופ רעד

 ןגיוא יד ףיוא טבייה רגה ןוא

 ,ןאװאראק 8 טעזרעד ןוא

 לטנַאמ םענירג ַא ןיא סיורַאפ

 .ןאטלוס רעשיקרעט רעד טייג
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 רעטנענ ,רעטנענ ריא וצ טמוק רע
 :םיטש רעטסעפ ַא טימ טגָאז ןוא
 ,רגה טסיב וד יצ ,גָאז,
 ? םיהַארביא ןופ החפיש יד

 קיּפמעּפ רעניילק רעד ןוא
 ,םתסה-ךמ לאעמשי זיא

 ,ןדלעמ זנוא ןוטעג טָאה איבנ רעד

 ."םַאטש ןייז ןופ ןעמאטש רימ זא

 רעדינַא ריא רַאפ טלַאפ רע ןוא

 ; ביוטש ןיא ריא רַאפ טינק ןוא

 ,ןענופעג םוחי םעד ןבָאה רימ,

 "! ביול ַא האלַא ,הַאלַא

 עטריוורַאפ ַא טציז רגה ןוא

 .רָאװ זיא'ס יצ טשינ טסייוו ןוא

 הנבל-בלַאה ענרעבליז ַא ןוא
 .רָאה עריא ןיא טלקניפ
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 םימענ רעװש ַא םָאה הרש רעטומ יד

 גנורעמעד-תבש עליטש יד

 -- בוש ןיא דימ טלקנוט

 רָאנ טקיטכיל רעטצניפ רעד ןיא

 .ביוה םהרש רעטומ רעד

 ,ליטש ןּפיל יד טימ טעשטּפעש יז

 : םורפ ןוא טרַאצ ,קיטכרָאפ

 ,דד למיה ןיא טָאג רעסיורנ ,יוא;

 ,םורוװַא ןופ טָאג

 ,ןבקעי ןופ ןוא קחצי ןופ

 ביול םענייד ןיא טיהַאב

 ,עקיטשינ סָאד למערעוו סָאד

 ,ביוטש ןיא םוא טעזױּפ סָאװ

 עלעזיימ עניילק סָאד ןוא

 -- ךָאלנזיױמ ןייז ןיא

 לארשי לכ רַאּפ רעשַאב ןוא

 "!רךָאװ עלופ ץטוג א

 טצילב ןגיוא עטלַא עריא ןיא

 ליטש טרעטיצ ןוא רערט א

 רערט יד טגערפ'ס יו טרעה הרש ןוא

 : ליד ןפיוא ןטָאש םייב



 סי

 םורווַא זַא ,תמא עקַאט זיא;
 ? דניק ןייז ןייז בירקמ ליו
 ןעוו רַאפ ,סָאװ רַאפ -- ָאי ביוא ןֹוא
 "? דניז עכלעוו רַאפ ןוא

 ...םסּפ ,רעליטש , : ןטַאש רעד טגָאז
 !טרעה הרש רעטומ יד
 דיי ןדעי טשינ ,רַאנ ,ןסיוו יז
 ."טרעשַאב קילג ַאזַא זיא

 :סעכ ןיא טרעוו הרש רעטומ יד
 "!ּפעק סמיאנוש עניימ ףיוא
 רערט יד ןוא ןטָאש םעד טפרַאו ןוא
 .פערט עלַא ןופ ּפָארֿא

 טירט עכייוו עליטש טימ ןוא
 :וצ לגיוו םוצ יז טייג
 ,עלעגניי ןיימ ץישאב ,טיהַאב
 "! וד למיה ןיא עטַאט

 עדַאלַאב ןוא דיל
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 ןקחצי טימ טרָאפ וניבָא םחרבַא

 הדיקע רעד וצ

 גנורעמעד-ןגרָאמ עַארג יד
 ,דרע רעד רעביא טרעמעד
 טנַאּפש רזעילא רעיירטעג רעטלַא רעד
 .דרעפ ערַאק יד ןגָאװ ןיא

 טנעה ענייז ףיוא טגָארט םהרבא
 ,סױרַא םינוקז-ןב ןייז
 טצילב ןרעטש רעָאלב רעמורפ ַא
 .זיוה ןטלַא םעד רעביא

 טלַאנק לשטייב סָאד -- "!רזעילא אדייה,
 ,ךַאילש רעד ךיז טרעבליז טָא ןוא
 ,טעָאּפ רעד טגַאז ,ןייש ןוא קירעיורט)
 .(ך"נת ןופ ןגעוו יד ןענעז

 געוו עזַאּפ םעברעוו עָארג יד
 ,קירוצ ףיוא ןפױלטנַא
 טנייוו עמַאמ יד יצ ,ןומט קוק ַא
 .גיוו רעטסוּפ רעד רעביא

 "?ישעטַאט ,רעטציא רימ ןרָאפ ואוו,

 ."דירי ןפיוא וועקשַאל ןייק,

 ,ישעטַאט ,ןפיוק רימ וטסעוו סָאװ,

 "? ךירי ןפיוא וועקשאל ןיא
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 ,ײלעצרָאּפ ןופ לרענלעז א,
 טיימורט ַא ןוא לקייּפ א
 םייה רעד ןיא ןעמַאמ רעד רַאפ ןוא
 "ךיילק א ףיוא סעלטַא

 ,טכייפ ןרעוו ןניוא סמהרבַא
 טירב רעסעמ סָאד יו טליפ רע
 : בייל סָאד עציּפושז רעד רעטנוא
 ...דירי ַא לָאמנייא ןיוש ---

 לימרעסַאװ רעד ייב רזעילא,
 !ןייטש ןביילב וטסלָאז טרָאד
 ןעלקחצי טימ ךיא לע טרָאד ןופ

 ."ןייג רעטייוו ןיוש סופ וצ

 טמורב עינלעק רעד ףיוא רזעילא

 .ךאילש ןפיוא ץלַא טקוק ןוא

 ,טעָאּפ רעד טגָאז ,ןייש ןוא קירעיורט)
 .(ך"נת ןופ ןגעוו יד ןענעז
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 ןרועילא טקיש םחרנַא

 בײװ ַא ןקחצי רַאפ ןכוז

 ,טכענק רעיירטעג רעטלַא ןיימ ,רזעילא

 ,טנַאה רעד ןיא ןקעטש םעד םענ
 סיפ עיירטעג עטלַא ענייד ןייא ןַאּפש
 !דנַאל ןרעביא ךיד זָאל ןוא

 ,בייוו א ןעלקחצי ןיימ רַאפ סיוא ךוז

 ,טלעוו רעד ןיא ענייא ןייז לָאז יז

 גָאטיײב ןוז יד יו ןייז יז לָאז ןייש

 !טלעג טימ לּפינק ַא ןבָאה לָאז יז ןוא

 ,ּפָאק ןיא גיוא ןיימ זיא לקחצי לייוו
 .טנייוועגסיוא םיוק םיא בָאה ךיא
 ,טכענק רעיירטעג ןיימ ,ןיילַא סע טסייוו וד

 ."טניילעג שמוח ןיא סע טסַאה וד לייוו

 "ָאיי :טעקמָאּב רזעילא רעטלא רעד

 ןײרַא דרָאב רעד ןיא טלכיימש ןוא

 ןיירַא קַאזקור ןטלַא ןיא טּפוטש ןוא

 ,ןייוו ןטױר טימ רעשעלפ ייווצ

 ,ןָאט טימ טישאב ךעלכיק ענעשטער יד
 ,טײרגעגנָא םיא רַאפ טָאה ןעמ סָאװ
 -- ףוע ןטָארבעג ַא ,רעייא עטרַאה ןעצ
 .םיירב ןוא גנַאל זיא געוו רעד
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 ;טײג רע ןוא -- "!ןטוג א ,םהרכא בר,
 .ךַאילש רעד טרעמעד ןסיורד ןיא

 ,ליק ןוא ָאלב זיא גנורעמעד יד
 .ך"נת ןיא ךיז טפערט'ס יו

 ךָאנ םיא טקוק וניבָא םהרבא

 טדניוושרַאפ טכענק רעד יו טעז ןוא

 לָאט ןיא רעמייבלשנייוו יד ןשיווצ

 .טניוו םענופ ןעלגילפ יד ףיוא

 ייברַאפ הרש רעטומ יד טרעטַאלפ

 :טכייל לכיטנרעטש ריא ןוא

 ,טדניוושרַאפ ןוא -- ?! בוט-לזמ ,למערווַא

 .טכייפ ןוא בירט ןרעוו ןגיוא ענייז

 דרָאב ץָארג ,עטלַא ןייז טרעטַאלפ'ס ןוא

 :טניו ןיא לכיט א ,לידבהל ,יוו

 ,טרעשַאב ןעוועג טשינ ! הרש ,בוט-לזמ,

 ."דניק ןייד הּפוח רעד וצ ןריפ טסלָאז

 ,םױרַא לשמוח'ס עציּפושז רעד ןופ טמענ רע

 :לוק ַא ףיױא הרדס יד טנעייל ןוא

 טלַאפ ןרעטש ַא -- "הרש ייח,

 .לָאט ןיא ףיט טקוזינעג טרעוו ןוא

 טגייווש ןוא ךיז טכַארטרַאפ וניבַא םהרבַא

 .ךאילש םעד וצ טדנעוועג ןגיוא יד

 ,ליקןטעמַאס ןוא ָאלב זיא טכַאנ יד

 .ך"נת ןיא ךיז טפערט'ס יו
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 ןושע יב הרוכב יד ּפָא טפיוק בקעי

 ,םוג ױזַא ייז ,ושע ,עטעיושט
 ,ןיירַא רימ וצ לייוו ַא ףיוא םוק
 טכַארבעגפױרַא רעלעק םענופ טשרע בָאה'כ
 ."ןייוו טימ רעמע ןתמא םעד

 עצינליטַאּפ יד טצַארק ושע
 ? םינ יצ ןייג : טקפס ןוא
 ,ּפָא לקנַאי רעד טָא טשינ טרַאנ יצ
 ? דישז ערטיכ ,רעניילק רעד

 ןֵא רעכעב םעד טסיג בקעי זַא רָאנ
 ,ןוז רעד ןגעקטנַא םיא טלַאה ןוא

 ,םיור זיא ןייוו רעד זַא ,ושע טכַארט
 .ןוז רעד ןופ רעטיור ךָאנ

 ;טקנירט ושע ןוא "!לקנַאי ,עשזַאב יַאד
 -- !ןייז ריד לָאז'ס זַא -- "!עשזָאב יַאד,
 םורפ ןוא ערטיכ טלכיימש ןוא בקעי טכַארט

 .ןיירַא דרָאב רעצרַאוװש ןייז ןיא

 סוכ ַא ךָאנ סוכ ַא טקנירט ושע ןוא
 ,ןַאק ןיא רעטנעצ רעד ןיוש טייטש טָא ןוא
 יַאוװַאד ןסייברַאפ םוצ ,יַאװַאד ,לקנַאי,
 "!ןָאמ טימ שַאט-ךמה א
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 ,רָאג שַאט-ךמה ַא, :בקעי טלכיימש
 ?ּפָאק רעשעיוג ,םירוּפ ןעד זיא'ס

 ,ןייוו רעד יוװ קַאי ןייוו רעד ,אלימ
 ,בָאב טימ לסיש רעד רַאֿפ רַאנ

 ,טיירגעגנָא ערעשטעוו ףיוא רימ בָאה'כ סָאװ
 !רעהַא הרוכב יד רימ גנַאלרעד
 דיי רעטייווצ א יצ רוסָא
 ."רעמ םעּפע טימ ןבעג ריד טעוו

 ץכוזַאּפ רעד ןופ סױרַא ושע טמענ

 ? ןיינ יצ ָאי -- הרוכב יד

 בָאב טימ לסיש יד זַא ,טליפרעד רע זַא רָאנ

 ןייג ןעניה ןופ טשינ םיא טזָאל

 טלַאהַאב בקעי ןוא "!אנ, :רע טגָאז
 ,קנאשרעבליז ןיא הרוכב יד
 בָאב םעד קידנעשטמָארכ ושע ןוא
 .גנַאב םיא טוט סע זַא ,טליפ

 םיא ןיא האנש יד טסקַאוו'ס יו טליפ רע ןוא
 ,סָאװ רַאפ טשינ ןיילַא טסייוו רע ןוא
 קעװַא לסיש עקידייל יד טרעדיילש רע

 . ..זָאלג קידייל סָאד טרעטעמשעצ ןוא
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 רעסַאװ ךָאנ םענורב םוצ טײנ לחר

 טכעלפ ןוא לגיּפש םייב טייטש לחר

 ,ּפעצ עצראוש עגנַאל עריא

 טסוה ץעטַאט רעד יו יז טרעה

 .ּפערט יד ףיוא טעּפַאס ןוא

 :וצ רעקלַא םוצ ךיג יז טפיול
 "!לענש !עטַאט רעד ! האל,
 ןַאמָארדנוש םעד טלַאהַאב האל
 .לעווש רעד ףיוא ךיז טזייוו ןוא

 ,טמַאצעגסיוא ןוא ךיילב םינּפ סָאד

 .טנייוורַאפ ןוא םיור ןניוא יד

 ,לת ַא ןגיוא יד ןופ טסכַאמ ,האל;

 ."טניילעג טנייה רַאּפ ןיוש גונעג

 גורקרעסַאװ םעד טמענ לחר ןוא

 -- ןייג םענורב םוצ ךיז טזָאל ןוא

 ,דלימ ןוא ָאלב זיא גנורעמעד יד

 ןייו ַא ּפַאכ ןוא םענ שטָאכ

 דלעפ ןעלקנוט ןרעביא ןוא .טייג יז
 .זָאה א ייברַאפ לענש טצילב
 לקינווָאוװ-דמל ַא -- !קירישט ---

 .זָארג ןפיט ןיא טעקרישט
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 טרירעמעש למיה ןפיוא ןוא
 :דלָאג ןופ לגניריוא ןַא
 ,ייווצ ןזעוועג שטָאכ ןטלָאוװ'ס ןעוו,
 ."טלָאװעג ייז ךיא טלָאוװ ייא

 :טנעָאנ רעד ןיא טלפייפ לפייפ ַא

 -- ילירט ,ילירט ,ילירט
 ייה ןוא גנורעמעד טימ טקעמש'ס ןוא
 .יק ןוא ףָאש עלַא ןופ

 : טייטש שמוח ןיא .טעּפש ןיוש .טפיול יז
 ,טסַאג ַא טרַאװ םענורב םייב
 טנייה ןשַאוועג ךיז טָאה ץאק יד
 .טסַאפעג טנייה טָאה יז ןוא

 ריא רעביא טלקניפ'ס ןוא טפיול יז
 : דלָאג ןופ לגניריוא סָאד

 ,ייווצ ןזעוועג שטָאכ ןטלָאוו'פ ןעוו
 .טלָאװעג ייז יז טלָאװ ייא
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 ןיז ענײז טימ טנרעל וניבָא בקעי

 "ףסוי תריכמ ,

 ,ןוז רעטסטלע עמַאס ןיימ ,ןבואר,

 "?ליטש ױזַא וטסייטש סָאװ

 טיירג ןענעז רימ ,בקעי רעטַאפ,

 ."ליּפש-םירוּפ םעד ןליּפש וצ

 ,ןוז רעטסביל עמַאס ןיימ ,ףסוי,
 !דמעה ענעדייז סָאד ןָא וט
 לָאמ ַא ךָאנ ךיד ןליוו רעדירב יד

 .דמערפ רעד ןיא ןפיוקרַאפ

 ,בורג ןיא ןײרַא ךיד ייז ןפרַאװ זיא

 !ליפ וצ טשינ רעבָא -- ןייוו ָאט
 ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ ךָאד טסליּפש וד
 .ליּפש-םירוּפ םעד ,דניק ןיימ

 ,געװ םעד ייברַאפ טסייג וד ןעוו רָאנ

 ,םייטש רבק סעמַאמ ןייד ואוו
 רערט עתמא ןַא ןייטש ריא ףיוא ןייוו
 : טייהרעליטש ריא וצ גָאז ןוא

 לָאמ ַא ךָאנ טלָאװ בקעי רעטלַא רעד

 ,רָאי ןביז ענייז טנידעג

 טוט ןרַאפ עגר א ךָאנ לָאז רע

 .רָאה עריא ןוט טעלג ַא



 ,ןײלַא ןיוש וטסייוו רעטייוו ןוא
 -- יװ ןוא סיוא ואוו ןייא ואוו
 םיורמ סהערּפ ןיא ןיוש ןעשַאּפ'ס
 .יק עמעפ ןביז יד

 ,לָאמ עלא יו רתופ םיא ייז

 ,לעפ ןייק טשינ רָאנ ךַאמ ץז

 ,םשה ןעמל ,טשינ סעגרַאפ ןוא

 !לעמ לקעז 8 ןטַאט םעד

 ,םשה ןעמל ,טשינ סעגרַאפ ןוא

 -- ןיימ וד קידצה ףסוי

 ,בייוו סרפיטוּפ רַאפ ךיז טיה ןוא

 "!ןייש ןוא גנוי זיא יז שטָאכ
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 ,סָאװ ץע טייטש סָאװ ,רעדניק ַאדייח,
 "?ליטש ױזַא ץע טגייווש סָאװ

 טכַאמעג עילַאק טסָאה ,בקעי רעטָאּפ

 ."ליּפש-םירוּפ םעד ןיילַא
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 רַאװלוב ןפיוא טריצַאּפש קידצה ףסוי

 דמעה םענעדייז ןיא טריצַאּפש ףסוי

 ;ײלַאךרעטש רעד ןיא טכַאנ רַאפ

 סלָאסַארַאּפ עָאלב טםימ םנייליירפ

 -- ייברַאּפ ןעלכיימש ןוא ןעקניוו

 ,טסעז וד ,עדלעז, :טעשטּפעש ענייא

 ,דלָאג יו ןייש עקַאט זיא רע

 ןדנ גונעג טַאהעג רָאנ טלָאװ'כ ןעוו

 ."טלָאװעג םיא רָאנ ךיא טלַאװ

 טכַאניײב ןטכענ, :טעשטּפעש עטייווצ יד

 רימ וצ םולח ןיא ןעמוקעג רע זיא

 ,רעווש וצ ןייז טשינ םיא לָאז'ס ידכ ןוא

 ."ריט יד טזָאלעג ןפָא ךיא בָאה

 ,ןילַא טסייוו רֶע .טלכיימש ףסוי

 ןאמרעגנוי רענייש א זיא רע זַא

 דליב ןייז ןעזעג לָאמ ןייא טשינ טָאה רע

 .ןַאקרעטַאװ רענרעצליה רעד ןיא

 סעקישטַארב ענייז סָאװ רָאנ דָאש א

 רָאי ענייז םיא ןעייגרעד

 "םת עלעסָאי, ןוא "רעשטייט-ןרעטש, טימ

 ."רָאװ רעד ףיוא םולח, ןוא
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 ,טרָא ןפיוא ןעוועג רע זיא גָאט טכַא טנייה
 :טור לחר עמַאמ יד ואוו
 סָאװ רַאפ רימ גָאז ,עיירמעג עמַאמ ,
 "? טולב סָאד רימ ייז ןּפַאצרַאפ

 ןייטש רעטלַאק רעד ןגיוושעג טָאה'ס רָאנ

 ;דרע לגרעב סָאד ןגיוושעג ןוא
 ןיײלַא עמַאמ יד ,ןייז ןעק'ס ,רשפא ןוא
 .טרעהעג טשינ תונעט ענייז טָאה

 ,ײלַארעטש יד ביל רע טָאה רַאפרעד

 ייברַאפ ןעלכיימש םסנייליירפ יד ואוו

 סלָאסַארַאּפ עָאלב עניילק טימ

 .יַאמ טימ טקעמש ץעדעי א ןוא

 זיולב םולח ַא סָאד זיא רשפא ןוא

 ,ןילַא רָאנ םיא טעז רע ןוא
 םייה רעד ןיא סעקישטַארב ץענייז ןוא

 .ןיטשרַאפ טשינ לָאמ ןייק סע ןלעוו

 ; ןייש זיא רע יבא ,םולח ַא ןייז לָאז

 ,םירט עליטש טימ טייג רע ןוא
 ,דלָאגטנװָא סָאד ןשעלרַאפ טשינ לָאז רע

 .טיווצ םעד ןוא סניליירפ יד
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 הנינּפ ןוא הנח

 לרעטכעט ריא טגָאװצ הנינּפ
 ,גיוו יד יז טגיוו סופ ןטימ ןוא
 ,טָאג וצ טביולעג ,ץרַאה ןרעטנוא ןוא

 .קילג קיטש שירפ ַא טלּפַאצ

 דיילק סָאד סיוא וט ,עלעבַאד ,טציא,

 ,ךיש יד ּפָארַא לענש ףרַאװ ןוא

 ןירַא טעב ןיא -- ייווצ ןוא סנייא ןוא
 ."ךיג עמשירק ּפָא גָאז ןוא

 :גיו רעד רעכיא ךיז טגייב הנינּפ ןוא

 ,אש ,עטַאט עלעקיורפ ,ַאש;
 ,עלעדיל ַא ןעגניז ריד טעװ עמַאמ יד

 :ַאזַא טָא עלעדיל ַא

 ...עלעקיורפ ,ויל-ויל-ייא

 ,עלעקיָארט ַא ןפיוק טעוװ עמַאט רעד

 ןרָאפ טעוװ עלעקיַארט סָאד

 ,ןרָאמַאּפ ןוא עטיל ןייק
 ןפיוק עטַאט רעד טעוװו טרָאד

 ,ןפיול סָאװ ךעלקישַאל

 ,ןעגנילק סָאװ ךעלעקעלג טימ

 ןעגניז סָאװ ךעלמינזח ןוא

 ."ןיל ,ןיל-דויל ויל-ייא
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 דימ זיא הנינּפ ןוא טּפָאלש קיּפמעּפ רעד

 : קילג ןוא דיירפ ליפ ױזַא ןופ

 ץישַאב ןוא טיהַאב ,םלוע לש ונובר,

 ."גיוו יד ןוא לטעב סָאד

 טיצ רעקלא םענופ !ךרָאה ,םעצולּפ רָאנ

 ,ןייוועג ןיד ןוא ףרַאש ַא

 יינ'ס ףיוא הנח הרקע יד טנייוו טרָאד

 .ןײלַא ענייא רעטצניפ רעד ןיא

 ,ןיורק עיצנאכ ,ןענהיא טימ זיא טָאג,
 "!ףיוא רעדניק יד רימ ןקעוו יז

 דיילק סהנח יו טרעה הנינּפ ןוא

 .ףױרַא פערט יד ליטש טשיור

 טכַאנ עצנַאג יד ןניל יז טעוו טרָאד

 ,ינק יד ףיוא רדח ריא ןיא

 ןייוועג ןוא הליפת ןיא ןָאטרַאפ

 !ירפ רעד ןיא לקזיב

 ,ןייא ּפמָאלטפַאנ םעד טיירד הנינּפ
 טנעוו יד ףיוא םנטָאש יד

 ּפעק עטזיורקעג יד ןָא ןרַאּפש
 .טנעה עטעשזַאסרַאפ ערעייז ףיוא

 ,טנַאװ רעד ףיוא טקַאט-קיט רעגייז רעד

 ,לירג ַא טגניז קישטעּפירּפ ןפיוא

 טייהרעסעוורָאב ךיז טרַאש הנינּפ ןוא

 ...לימטש ,רעגעלעג ריא וצ
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 דילניו םהחנח

 :לדיחיךןב ריא טגיוו הנה

 ,ףָאלש ,עטַאט לקילאומש ,ףָאלש ,

 ,ןייג ךיא עז ןדיי עטלַא יירד
 .ו"ל יד ןופ יירד

 ,ווַאלסַארַאי ןופ זיא רענייא
 ,ןילבול ןופ רעטייווצ רעד
 סָאריּפַאּפ א טיירד רעמירד רעד
 .ןימומ ןשיקרעט ןופ

 וַאלסָארַאי ןופ דיי רעד טגָאז

 :דרַאב עסייוו יד טעלג ןוא

 קרַאמ ןטימ ןיא ּפמולּפ יד טעז ץע --

 ?טרָאד ןינב םעד טָא ןוא

 ,ריבג רעד ,הנקלא טניווװ טרָאד

 ,םתסה ןמ רעטסערג רעד

 דנַאל ןצנַאג ןיא סעקטנַאיַאמ

 -- .םי ןפיוא ןפיש ןוא

 ןילבול-טלַא ןופ דיי רעד טגָאז

 ,קיטנא ןֿא רָאנ סטעז --
 טגיוו הנח הרקע יד

 .גיוו רעד ןיא איבנ ַא
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 לעווש רעד ףיוא ןסיורד ןיא טייטש'ס ןוא

 ,ךאו רעד ףיוא ךאלמ א

 ןייש-ןרעטמַאל םייב טרעטעלב רע

 -- .ך"נת ןכעלטעג םעד

 ,דיי רעטלַא רעטירד רעד טגָאז
 : סָאריּפַאּפ םעד טיירד סָאװ
 ןיוש עמשירק ןענעייל ןלירג יד --

 זָארגטנװָא ןטכייפ ןיא

 טסענ ןייז ןיא לגיופ רעדעי ןוא

 ,ףָאלש םענופ טרעלירט

 ,סיוא ןרעטש יד ךיז ןרדס'ס ןוא

 -- ֹות א ןוא ףלַא ןא

 ,דלָאג ןופ ןוא רעבליז ןופ בתכ ַא
 -- ןייטשרַאפ םוצ טשינ ,ןייש
 ןיטשרַאפ בתכ םעד טָא ןופ ןיימ םעד
 .ןײלַא אוה ךורב טָאג ןעק

 ,טדעררַאפ ךיז ,יתובר ,טַאש רָאנ
 .ןייג ןלָאז רימ טייצ ןיוש

 .לאומש איבנ םעד טכַאנ ץטוג א

 " -- !ןמָא :ךיוה עלַא טגָאז
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 דוד ךוטסַאּפ רעד ןוא איבנה לאומש

 ,לימ רעד ןבענ לגרעב ןפיוא

 ,םיױבנרַאב ןטלַא ןַא רעטנוא

 ,לכוטסַאּפ סָאד דוד טלפייפ

 : םיוק ןעכעד ןטניוו יד

 ,סייוו עלעפעש וד ,לָאװרעבליז ,יעה

 ,ףלעוו יד רַאפ ארומ ןייק טשינ בָאה

 ,ךיוה רעד ןיא טרָאד טָאג א ןַארַאפ

 ,טפלעה סָאװ לרעטַאפ ַא

 ,סצרַאװש עלעפעש וד ,לרעטניט ,יעה

 ,טכַאנ רעד רַאפ ארומ ןייק טשינ בָאה

 ,ךיוה רעד ןיא טרָאד טָאג א ןַארַאפ

 .טכַאװ סָאװ לרעטַאפ ַא

 ,קָאבנגיצ וד ,לשיקעל ,יעה

 ,דלעפ ןיא םוא ץעוועיָאוו ,גנירּפש

 םולכ יד ןיושרַאפ ןוא זָארג סָאד ּפוצ

 ."טלעוו רעד ןופ האנה בָאה ןוא

 ,דיי רעָארג רעטלַא רעד זיא רעוו רָאנ
 ,טרַאּפשעגנַא ןקעטש ןייז ףיוא
 ,טכירעגמוא רָאג םיא רַאפ טיימש סָאװ
 ? טרַאװ ןוא םומש םיא טכַארטַאב
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 ,"קירב רעטיור, רעד ןופ איבנה לאומש זיא'ס
 -- ןילַא רענייא טרָאד טניואוו רע
 דניק ןָא בייוו ןָא ,רוחב רעטלַא ןַא
 .ןייטש ַא יו טנלע ןוא

 ,בייוו ןייז זיא -- רע טהנעט --- האובנ יד
 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב
 טלעש ןוא יז טיירש בייוו ַא יו טקנוּפ לייוו
 .רָאי ענייז םיא טייגרעד ןוא

 :לכוטסַאּפ ןפיוא טקוק ןוא רע טייטש טציא

 ,ןױשרַאּפ רעד זיא סָאד טָא

 םשה הצרי םא ןטייברַאפ טעוװ סָאװ

 ?ןיורק רעד ףיוא לפייפ סָאד

 סױרַא עליישטַאפ עטיור יד טמענ רע

 סייווש סנּפָארט יד ּפָא טשיוו ןוא

 ,ליּפשלריּפ ןוא םיליהת טימ טקעמשרַאפ'ס ןוא

 .זייב סָאד לֵא טימ טשימעג
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 ישי 'ר רעטלַא רעד

 םיובנשרַאק ןרעטנוא טציז ישי 'ר
 ; יט לזעלג םענופ טּפוז ןוא
 טיווצ ןטשרע ןיא םיובנשרַאק רעד
 ,יינש רעסייוו יוו טדנעלב

 ,סיפ ץנייז וצ טלַאפ לַארטשנוז א

 ,זָאה רענרעדליג רעניילק ַא

 ָאד ,ישי 'ר :טדער רענייא יו

 .סָאבעלַאב רעד ריא טנעז

 !םיינ ַא טרעהעג .טלכיימש ישי 'ר
 .טייק ןוא דניק ךָאד טסייוו סָאד
 ,ןאמ-הרבח ,רעסעב רָאנ גָאז וד
 ? טייג הרדס א רַאפ סָאװ

 םורפ טרעטיצ ,טרעטיצ לַארטשנוז רעד
 .קעווַא ליטש ךיז טרַאש ןוא
 ץאק עבַאר יד ,עז ןוא ! גנורּפש א
 .קע םענעדלָאג ַא טמוקַאב

 ,טפול רעד ןיא טעשטפיווס לגיופ א

 : טרץה ,ישי בר ,טרעה

 דרעווש ַא ןוא למיליהת ַא ,ןיורק 8
 .טרעשאב ןעלדוד רעייא זיא



 ךאז עבלעז יד .טלכיימש ישי 'ר

 לאומש איבנ רעטלא רעד טָאה
 טייצ-החנימ ןטכענ טהנעטעג

 ."לוש רעטלַאק , רעטלַא רעד ןיא

 ,לקיניזימ ןייד גָאז ,ישי,
 ןַאדָאמעשמ םעד ןקַאּפ לָאז רע
 ,םשה הצרי םא ,ךָאװ עדוויא ןוא
 ןאב רעד טימ םיא ךיא ריפ

 ףיוה ןיא לואש ךלמ םוצ קעװַא
 י. . . טרָאד ,ישי ,יוא ,טרָאד ןוא
 ךיז לכיימש רעניד ַא טָאה'ס ןוא
 .דרָאכ ןייז ןיא ןריולרַאפ

 ,ַאמ ונ ,ַאמ ונ :טכַארט ישי 'ר
 .ךַאז עטרעשַאב א זיא'ס
 ןיוש לגייפ יד סע ןפייפ עס

 .ךַאד ןדעי ןופ ּפָארַא

 ןיורק יד יוװ קַאי ןיורק יד ,אלימ

 ,דרעווש יד יו קַאי דרעווש יד ןוא
 למיליהת סָאד ,דלַאװעג ,ייוו רָאנ

 .דרע יד ןייז חצנמ טעוו

 םיובנשראק ןרעטנוא טציז ישי 'ר
 .ייט לזעלג םענופ טּפוז ןוא
 טיווצ ןטשרע ןיא םיובנשראק רעד
 .יינש רעסייוו יו טדנעלב
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 לינבַא

 טנַאװ רעד ףיוא ךיז טעּפַארד בירנייוו רעד
 ראנ רעגנוי רעטבילרַאפ ַא יו
 טציז ליגבא ואוו ,רעטסנעפ םוצ ףױרא
 .ראודוב םעניילק ריא ןיא

 דייז ןלעג ןופ עמַאשזיּפ 8 טגָארט יז

 רָאה יד ןיא טניצַאיה ַא ןוא

 ,זדנָארב ןיא ןסָאגעג ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןוא

 .רַאמַא לסובָאל סָאד טייטש

 ריא וצ ןגיוב-ןוא-לייפ ןייז טימ טליצ רע

 ; טכַאל ,ליגבא ,יז ןוא

 ןיירַא טילב רעטסנעפ םענעפָא ןכרוד

 ; טכאנרעמוז עקיגױאדָאלב א

 ,ןָאמ ןטיור ןוא ןלירג טימ טילב יז
 ; קנעבנטרָאג ףיוא ןעשטּפעש ַא טימ

 "! ביל ךימ בָאה , :ןרעביפ ןפוג

 ."!קנעדעג , :ןּפיל עסייה ןוא

 ,סיורג ענדָאמ ןענעז ןגיוא סליגבא

 טיירג זיא יז ןוא טראוװ יז

 סנַאמַאר ןשילביב םעד ןליּפש וצ

 .םייטש ףלא לאומש ןיא יו
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 טנַאװ רעד ףיוא ,דיא רעביא ןגעקטנא

 ,ֿטערטרָאּפ סלבנ ךָאנ טגנעה

 תומה-ךאלמ רעד טָאה ךָאװ א טניז שטָאכ

 .טגעגּפָא ןדייב ייז

 יירפ לגיופ ַא יוו ,יירפ יז זיא טציא
 ,רימעקסומ ריא ,דוד רַאפ
 לייה ַא ןיא ןטלַאהאברַאפ טרַאוװ סָאװ
 .ריא ףיוא ,ריא ףיוא ,ריא ףיוא

 רָאװ גנידצדלַא טרעוו'ס ןוא ,עגר א ךָאנ טָא

 -- טסולגעג ,טמיורטעג טָאה יז סָאװ

 גרעב יד ןיא טזױלבטנַא טכאנרעמוז יד

 .טסורב-הנבל עפייוו ריא

 ; טכייפ ןוא טלּפענרַאפ ןענעז ןגיוא םליגבא
 טיירג זיא יז ןוא טראוװו יז
 ,סנַאמָאר ןשילביב םעד ןליּפש וצ

 .טייטש ףלא לאומש ןיא יו
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 גשיבַא

 טסוקרענרעד םעד טרסומ גשיבא
 "עעמ , עלעמעל 8 ייב טָאה סָאװ
 :לָאװ לטניב ַא טּפוצעגּפָא
 ".ץעפ ,סובָאל וד ,עפ,

 : םעכ טימ עלעפעש םעד וצ ןוא
 "? קַארוד וד וטסכירק סָאוװ;,
 ,"יבַא ,יבא , :טפייפ לגיופ 8
 ".גש גש גש , :עבאשז ט

 ,יז ןעמ טניימ סָאד : טכַאל גשיבא
 דיילקרעמוז ריא וצ ןוא
 ןוזטנװַא עדימ יד וצ טגייל
 .טייווק ענעדלָאג עסיורג א

 ליומ םוצ וצ רעגניפ ייווצ טגייל יז

 ; ףיונוצ םףָאש יד טפייפ ןוא

 גָאטרַאפ ןגרָאמ לייוו .םייהַא םייצ

 .ףיוה סכלמ ןיא יז טרָאפ

 טלָאצַאב ריא רַאפ טָאה עמַאמ יד
 :דיוב סרעזייל ןיא טרָא ןא
 ,רעמ שינייר א ךייא ץַאנ ,רעזייל "ר,

 "! דיומ רעד ףיוא קיטכא ץיג ןוא



 לדַאלַאב ןוא ריל 99

 ,דיי רעלעג רענדָאמ א זיא רעזייל בר
 ,קַאב רעד ףיוא עקוועדָארב א טימ
 ,?יבַא ,יבַא , :טנרָאװ לגיופ א
 ?.גש ,גש ,גש , :עבַאשז 8

 ,יז ןעמ טניימ סָאד .טכַאל גשיבא

 דיילקרעמוז ריא ןופ ןוא
 ןוזטנוװַא עטיור יד ּפָא טמענ

 .טייווק ענעדלָאג עסיורג יד

 ףיוה סכלמ ןיא "! האיצמ ענשזַאװ א,

 דייז ןוא טעמַאס ןיא ןייג יז טעוו

 סטכַאמעגנייא ןוא ךעקעל ןלייט טעוו ןוא

 .טייל עמערָא עלַא רַאפ

 ,ףרַאה רעד ףיוא ןליּפש טעוװ ךלמ רעד ןוא

 ,סיורג ןרעוו ןרעטש יד ןעוו

 למיליהת ןייז ןיא ןייז טעוו יז ןוא

 .זיור עטסנעש עמאס יד

 ,קירב יד זיא טָא ןוא ךיימ רעד זיא טָא רַאנ

 ,קַאטרַאט רעד טעשזדוה טָא ןוא

 ,"יבא ,יבא , :טנייוװ לגיופ א

 ".גש גש גש , :עבַאשז א
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 ףרָאד ןיא םכַאנ עטצעל סנשיבַא

 ףרָאד עליטש סָאד טפור וקוק רעד

 -- דימ ןגיוושטנַא טרעוו ןוא

 ףרַאש טרעה ןיײלַא רָאנ טייקליטש יד

 ; טיווצ רעד ּפָא טעטיווצ'ס יו

 ףרַאש טרעה ןיײלַא רָאנ טייקליטש יד

 םיורט ַא ףיוא טרעטיצ'ס יו

 ,ףרָאד םענופ לזייה ןטסנעלק ןיא

 ,םיױבעּפיל רעד טילב'ס יו

 ,ןילסומ ןוא םנדייז ןופ םיורט ַא

 : טנַאבַארב ןופ ןציּפש טימ

 ,דלָאג עלָאג ןופ עטערַאק ַא
 .דנַאל ןצנַאג ןיא טמש סָאװ

 ?שטַאק רעד ןיא הצירּפ יד זיא רעוו,
 "! יה ןופ טשינ זַא םיוא טזייוו
 ,ףָאלש ריא ןיא םלכיימש גשיבא
 .יז זיא סָאד --- הצירּפ יד

 ,לענש ,הנוי, :רעשטוק םוצ טגָאז יז
 ,רימ ףיוא טרַאװ ךלמ רעד

 רידנומ ןיא אמתסמ טייטש רע
 ".רימט רעד רַאפ ןסיורד ןיא
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 ,קנאלש ןוא גנוי זיא ךלמ-םולח רעד

 ,טערטרָאּפ ןייז יו טקנוּפ טָא
 טנאו רעד ףיוא ןרָאי טניז טגנעה סָאװ
 .טעב סעמַאמ רעד רעביא

 ,םרַא סרעטנוא יז טמענ ךלמ רעד ןעוו

 ּפערטלמרימ יד ףױרַא ןוא

 ןרָאּפש ענעדלָאג ענייז ןעגנילק

 .ּפעלש רענעדייז ריא טשיור'ס ןוא

 טייק ןוא דניק תודע ןַא ןענעז'ס ןוא
 ,לָאט ןוא גרַאב -- תודע ןַא ןוא
 ,טכַאנ ןייא ףיוא עביל ןייק טשינ זיא'ס זַא
 .לָאמ עלא רַאֿפ עביל ַא רָאנ

 : ףרָאד עליטש סָאד טפור וקוק רעד

 .טיולב ןגרָאמ רעד -- וקוק
 דרעפ יד ןָא טעיָאּפ רעזייל 'ר

 .דיוב ערעווש יד טראוװ'ס ןוא
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 גשיבַא ןוא ךלמח דוד

 למיליהת סָאד טשימ ךלמ רעד

 (טכַאנןטימ עפיט זיא'ס)

 טייטש רעיוט ןרַאפ ןסיורד ןיא

 .ךאוו רעד ףיוא רענלעז א

 ,טָאג רעסיורג, :טלמרומ ךלמ רעד
 ָאד טזיב וד זַא סייוו ךיא
 למיליהת ןיימ ןיא ןוא רימ ןיא
 ".העש רעטסדנימ רעדעי ןיא

 טנייה רַאפ גונעג --- ףיוא ךיז טבייה רע

 ,טדערעג אוה ךורּב טָאנ טימ

 ךיז רע טרַאש ןטָאש ַא יוװ ןוא

 .טעב םוצ וצ ךעלעמַאּפ

 ,ליטש טמעטָא יז ,טפַאלש גשיבא

 ,ףָאלש ןופ טדער יז --- רעה ןוא

 סיורא טקעמש םולח ריא ןופ ןוא

 .ףָאש טימ עקעלָאט ַא

 ,דלַאװלדַאנ ַא ןוא רעסַאװ 8

 ,סיורג הנבל-ףרָאד א

 םיױבעּפיל רעמורּפ רעטלא ןַא
 .זיוה סעמַאמ רעד טיה סָאװ



 ,שינעגָאנ א ןוא רעיורט ַא

 טיצ סָאװ שינעקנעב 8

 למיליהת סכלמ םענופ קעווַא

 .דיל ןגייא ןא וצ

 -- ךאז ענדָאמ ַא :טכַארט ךלמ רעד

 ,דמעה ןליוה ןיא טגיל יז

 ,רירַאב ןיימ ןיא רימ וצ טנעַאנ

 .דמערפ יא טייוו יא ךָאד ןוא

 ּפָאק ןסייוו ןטלַא םעד טנייב רע
 ריא ןיא ףרָאד סָאד טשוק ןוא
 םיױבעּפיל ןטלַא םעד טשוק ןוא

 .ריט סעמַאמ רעד טיה סָאװ

 טירט עדימ עליטש טימ ןוא
 .שיט םוצ קירוצ רע טייג
 ,דרָאב יד טעלג ַא .ץפיז רעליטש א

 .שימ ַא למיליהת סָאד ןוא

 לדרַאלַאב ןוא דיל 9
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 וירב ַא םײהַא טבײרש נשיבא

 לרדח ריא ןיא טציז גשיבא

 : ווירב ַא םייהַא טביירש ןוא

 -- ףָאש טימ עקעלַאט רעד סורג ַא

 .ףיט ּפָא טצפיז ןוא טביירש יז

 ישעמַאמ רעטלַא רעד סורג ַא

 ; םיובעּפיל ןטלַא םעד ןוא

 טייל עטלַא עדייב יד טעז יז

 .םיורט ריא ןיא לָאמ טפָא

 גנוירענלימ םענייש םעד סורג ַא

 -- לימ רעד ןיא טעברַא סָאװ

 ןייז לָאז ריא ,רזוע ךוטסַאּפ םעד

 -- ליּפשלּפייפ ןייז רַאפ

 םורפ ןוא טלַא זיא דוד ךלמ רעד

 ,"טע , זיא ןיילא יז ןוא
 שַאלפמץערַאװ סכלמ םעד זיא יז

 .טעב סָאד םיא טמעראוו סָאװ

 סָאװ עלַאמ רָאנ . . . טניימעג טָאה יז

 ...טניימ לדיימ שיפרָאד א

 טכענ יד ןיא לָאמ ןייא טשינ טָאה יז

 .טנייוואב ליטש לרוג ריא



 ,טייל ץגולק ןגָאז עס ,תמא

 .ךַאז עליואוו ַא טוט יז זַא

 וצ וליּפַא ריא ןגָאז ייז

 .ך"נת ןיא הרוש ַא

 בייל ןגנוי ריא רַאפ הרוש ַא

 .רָאי עגנוי עריא רַאּפ ןוא

 טנעמַאגרעּפ ףיוא טניט הרוש ַא

 .רָאװ רעצנַאג ַא רַאפ

 ,ןעּפ יד קעװַא טגייל גשיבא

 ,רעווש ץנדַָאמ זיא ץרַאה ריא

 טלַאפ ,טעּפַאק ןגיוא עריא ןופ

 .רערט ַא ווירב ןפיוא

 "ישעמַאמ , יד טקעמרַאפ רערט יד

 "םיובעּפיל, םעד טקעמרַאפ ןוא

 ליטש טעּפילכ לקניוו א ןיא ןוא

 .םיורטלדיימ רעטרַאצ ַא

 ערַאלַאב ןוא דיל 2





 לדַאלַאב ןוא דיל 9

 "םרבַא ןופ טָאנ, טנַאז ימענ

 טעמדיוװעג
 לדנייש רעטסעװש ןיימ

 רעבעװ םעד רבח ריא ןוא
 ןַאמזָאלג עקלָאװ

 בוטש ןטימ ןיא ימענ עטלַא יד

 ,"םרבואא ןופ טָאג, טעשטּפעש
 ריא ןבעגנ ןרונש ץעדנָאלב יד

 .םורפ ןוא קיטכרָאפ ןרעה

 ,טָאג רעסיורג ,םהרבא ןופ טָאג,
 טייגרַאפ תבש רעקיליײיה רעד
 ףרָאד ןדמערפ ןיא תבש רעד יו ןוא
 " .דיירפ ןיימ קעװא זיא ױזַא

 :וצ רעטסנעפ םוצ ךעלעמַאּפ טייג יז

 .לימ יד טלקנוט ןסיורד ןיא
 ,םיוק לגילפ יד טימ טמעטָא יז
 ,ליק זיא טניװטנוװָא רעד

 טפיוקעג ךלמילא טָאה לימ יד

 ,טיורב ןלָאמעג טָאה לימ יד ןוא
 טלעוו רעתמא רעד ףיוא ןַאמ רעד זיא טציא
 .טיוט ןענעז ןיז עדייב ןוא
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 ,ףרָאד ןיא הנמלא עטסיוו ַא יז זיא טציא
 -- ןײלַא ןרונש עדייב טימ

 טיורב עוװעזַאר יוו טוג זיא הּפרע

 .ןייש ןוא םורפ זיא תור ןוא

 ,לָאמ 8 ,לָאמ א :ךיז טנַאמרעד ימענ

 ,טלָאװעג טשינ ךעלסקיש יד טָאה יז

 -- טרעשאב ןעוועג אמתסמ זיא'ס רָאנ

 ,דלָאה עדייב יז טָאה טציא

 ,טַאהעג ביל עריא ןיז יד ןבָאה ייז
 .דלעפ ןיא ייז טימ טעבראעג
 "ּפָאק ןיא גיוא סָאד , רעגיווש ןוא רעווש ןוא
 .טלעוו רעד ןופ דובכ ןוא

 ייווצ תונמלא ךעבץענ ייז ןענעז טציא
 .ןיילַא הנמלא ןַא --- יז ןוא

 ,דיירפ אמתסמ ךָאנ דרע יד טָאה ייז רַאֿפ
 .ןיימש רעטנלע ןא ,יז רָאנ

 ,םופ וצ ןּפעלש ןוא ןּפעלש ךיז טעוו

 ןענכ ןייק ןעמוק טעוו יז זיב

 תומה-ךאלמ רעד טעוו ןטרָאד ןוא

 .ןַאמ רעטייווצ ריא ןרעוו

 ריא ןבענ ןוא ,םעשטּפעש ימענ
 --- םורפ ןרונש יד ןכרָאה
 ,טניוו ןוא ייה טימ טקעמש ןסיורד ןיא
 ."םרבא ןופ טָאג , טימ בוטש ןיא



 טדַאלַאב ןוא ריל

 ןרונש עריא וצ טדער ימענ

 רַאװַאמַאס םענופ ןָא טסיג הּפרע

 ,ייט ןסייה טימ רעזעלג יירד

 ,בעל-רעגיווש רעד זָאלג עטשרע סָאד

 .יינש יוו סייוו זיא ּפָאק ריא

 ,טכַאנרעמוז עטעּפש יד ןסיורד ןיא
 ,דמעהנרעטש ןיא עסקיש א
 קירוצ טפור ןוא טגניז ןוא טפושיכ
 .דמערפ רעד ןופ עביל יד

 ,ךייט רעד רעביא טרזח ,טגניז יז סָאװ ןוא
 ,דלעפ ןיא טניוו רעד רעביא טרזח
 ,דלאוו רעד רעביא טרזח ,געוו רעד רעביא טרזח
 .טלעוו עצנַאג יד רעביא טרזח

 בוטש ןיא תונמלא יירד יד וצ רָאנ

 .דיל עסיז סָאד טשינ טייגרעד

 טכַארטרַאפ הּפרֶע ,קירעיורט זיא תור

 .דימ ןוא טלַא זיא ימענ ןוא

 : טגָאז ןוא ּפָאק םעד ףיוא ימענ טבייה
 ,טרעה ,עניימ רעטכעט ,טרעה,
 ,שטנעמ ןכָארבעצ טלַא ןַא זיא סָאװ

 .טרעוו יד ,טגָאזעג סנייטשמוא
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 רָאיַאק ץנַאנ ןגרָאמ ךיא ליוו זיא
 ,קירוצ דנַאל ןיימ ןיא ןייג

 ןייז רבק ןיימ שטָאכ ןטרָאד לָאז

 .גיוו ןיימ ןעוועג זיא'ס ואוו

 ,םייהַא םוא ךיז טרעק ריא ,ריא ןוא
 געוו ריא טימ עדעי א
 ךייא טימ ןייז הכרב ןיימ לָאז ןוא
 ".געט ערעייא ןופ ףוס ןזיב

 טנערּכ ּפמָאלטּפַאנ רעד .טגייווש ימענ
 ,רַאװָאמַאס רעד םעמושז עס ןוא
 ּפעק-הנמלא יירד יד רעביא ןוא
 . . . רעצ ןופ ןיורק יד טרעטיצ
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 ןפָאלש טשינ ןעק ימענ

 טעב ןיא טגיל ימענ עטלַא יד

 ,ןרעוו ןפָאלשטנַא טשינ ןעק ןוא
 דלָאג ןוא טוג ןרעטיצ רעטסנעפ ןיא

 .ןרעטש עמורפ עסיורג יירד

 ,םייה רעד ןיא סָאװ ןרעטש ענעגייא יד
 ? דמערפ ייז ןענעז עשז סָאװ רַאפ
 ץרַאה עטלַא סָאד יו טליפ ימענ ןוא
 .טמעלק ןוא טמעלק ןוא טמעלק

 יה ןרעטש עדמערפ יד רעטנוא
 ,קירוצ םירבק יז טזָאל
 טגָאלק ןוא טנייוו םירבק יד רעביא
 .קילג בורח ןגייא ריא

 ,ףליה סנטשרעבייא ןטימ ,רָאיַאק ןגרָאמ
 .קעוַא דימת ףיוא יז טייג
 לָאמ א טימ ןוא ? תמאב ?עקַאט
 .קערש רענדָאמ 8 יז טלַאּפַאב

 יז ןפור ןוא ןענָאמ םירבק יד

 ! ןיינ . . . עמַאמ . . . ימענ;

 ,זנוא ןבענ ביילב ,זנוא טימ ָאד ביילב

 .ןייג טשינ טסעוו וד ,טסרָאט וד
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 ,גיוו ןייד טייטש'ס ואוו ןטרָאד טשינ

 ,םייה ןייד זיא ןטרָאד טשינ

 טרַאשרַאפ זנוא טסָאה וד ואוו ָאד רָאנ

 ",םייל ןוא דרע רעטכייפ טימ

 ,טָאג רעטכערעג , :טרעביפ ימענ

 ,נעװו םעד רימ רַאפ קעלּפטנַא

 ָאד ןביילב יצ ,ןייג ךיא לָאז יצ

 "? געט עניימ ןופ ףוס ןזיב

 טניוו רעד טשיור'פ יו טרעה ימענ ןוא
 דָאסלּפע ןטנעָאנ ןיא
 לוק ַא ןָא ןוא לָאמ ַא טימ ןוא
 ,דָאנעג סטָאג ךיז טקעלּפטנַא

 זיולב םנטַאש ןענעז עטיוט יד
 ,ייוו רָאנ קר ןעוט סָאװ
 ,טכיל קיבייא זיא ,טכיל זיא טָאג ןוא

 ! ייג ןוא גָאטרַאפ ףיוא ייטש

 טָאג ןייד טכַאװ םירבק יד ייב טשינ,
 ,גיוו ןייד ייב ןטרָאד רָאנ
 ,גָאט רעד טגָאט'ס ןעוו ,דניק ןיימ ,ףיוא ייטש
 "! קירוצ םייהַא יג ןוא

 טשיור ןסיורד ןיא .טלכיימש ימענ
 ,דָאסלּפע ןיא טניוו רעד

 ריא רעביא ןוא ןפָאלשטנַא טרעוו יז
 .דָאנעג סטָאג טרעטיצ



 לדַאלַאב ןוא דיל

 ןפָאלש טשינ ןעק הּפרע

 טכַאנ ייב רדח ריא ןיא טציז הּפרע

 .ווירב םעד לָאמ א ךָאנ טנעייל ןוא

 ,טביירש ,רעױּפ רעטלַא רעד ,עטַאט רעד

 .ףםיט טמעטָא ןוא ,טנעייל יז

 ,םייהַא םוק ,לרעטכעט ,ַאיסָאּפרע
 .קנַארק ןוא טלַא זיא עמַאמ יד
 טבלַאקעג ךיז טָאה וק יד ַאסַארק

 .קנַאד-ײײז-טָאג זיא ץלַא ןוא

 בייוו ןייז טָאה רענלימ רעד קעשַאטס,
 ,טיוטעג טכַאנ ייב קַאה רעד טימ
 ,טַאג וצ טביולעג ."עזָאק , ןיא רֶע טציז טציא
 . . . םיורב לקיטש סָאד ןּפעלש רימ

 טָאטש ןופ זיא סלַאװַאק םעד ַאיסוינַא

 ,ךיוב ַא טימ םײהַא ןעמוקעג
 טקנירט לאווָאק רעד ןוא טנייוו עמַאמ יד
 .ךיור ַא טיינ'ס זַא טגָאלש ןוא

 ,ףרַאד ןופ רעקנעש םעד ,דישז םעד אקציא ייב,
 טּפאלקעצ ןביוש עלַא ןעמ טָאה
 דניזעגזיוה ןייז טימ ןײלַא ַאקציא ןוא
 .טּפַאכעגנײרַא ענשזַאװ ןבָאה
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 טכירעג ןופ רעביירש רעד קעטנַא ,ַאי,
 :טלעטשעגּפָא טלעמונַא ךימ טָאה
 טיוט זיא ןַאמ סַאיסָאּפרע זַא טרעהעג --
 .טלעוו ריא טליּפשרַאפ טָאה יז ןוא

 ,םייהא קירוצ ןעמוק יז לָאז ָאמ,

 ,טיירג ןיב ךיא זַא ,ריא ביירש

 ,דישז ַא טימ טבעלעג טָאה יז שטַָאכ

 ."םייטש יז יו ןעמענ וצ יז

 ,ווירב םעד קעװַא טגייל הּפרע
 ,קירוצ יז טפור קעטנַא
 םיא ייב רשפא ,עקַאט רשפא
 ? קילג ריא טרעשַאב ריא זיא

 ,וצ רעמסנעפ םוצ ךעלעמַאּפ טייג יז
 ,רעווש ענדָאמ זיא ץרַאה ריא
 ןייש-הנבל ןיא טפָאלש םלוע-תיב רעד
 . . . רערט עטצץעל א טנייוו יז ןוא
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 ןרעװ ןפָאלשטמנַא טשינ ןעק תור

 קנַאלש לניּפש ןרַאפ טייטש תור

 .רָאה עדנַאלב עריא טמעקעצ ןוא

 טדערעג טָאה רעגיווש יד סָאװ דייר יד

 ,רָאלק קיטייוו םוצ זיב ןענעז

 ,העש עכעלטע ןיא טסייה סָאד ,ןגרָאמ

 ןײלַא רעגיווש עטלא יד טעוו

 טָאג ריא וצ ןוא קלָאפ ריא וצ ןייג

 ? ןייג יז טעוו ואוו ,יז ןוא

 טקנירט עטַאט רעד ואוו ףרָאד ןיא םייהַא

 ,טלעש ץעמַאמּפיטש ץזייב יד ןוא

 גונעג ריא טָאה יז ,איסוראמ עלעג יד

 .טלעוו יד טרעטצניפרַאפ ,טרעמוארַאפ

 טגָאלש ץירּפ רעד ואוו ףרָאד ןיא םייהַא
 ,טור רענרעזייא ןַא טימ טכענק יד
 ףוג סרעדורב םעד טנייה יו טקנעדעג יז
 .טולב ןוא סייווש טימ ןסָאגרַאפ

 ליסַאװ רעלוד רעד ואוו ףרָאד ןיא םייהַא
 ,קרַאמ ןיא ןדעי רַאפ טלייצרעד

 טשטנעבעג םיא טָאה םוזעי ןַאּפ ױזַא יו

 .גראברעטסיולק םענופ ץיּפש ןפיוא
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 : ךייט רעד טשיור ןסיורד ןיא .טרעטיצ יז
 ! םוק ,עטבילעג ,אקשזור ,םוק,
 טג'עג עקלַאסור עטלַא יד בָאה ךיא

 .םורפ ןוא טוג טסיב וד ןוא

 ,ןיורק אקשזור ,עקלַאפור ןיימ ייז ,םוק

 ,בײװרעפסַאװ סָאד רעוװ םוק

 רָאה ענייד רַאפ ןזױררעפַאװ בָאה'כ

 .בייל ןייד רַאפ לרעּפ ןוא

 ,סטוגה לכ ןופ רימ ייב ןבָאה טסעוו
 ,ןייז טשינ ןעק סרעסעב סָאװ
 ןוז רעד ןופ דלַאגניג סָאד -- גָאט ייב
 ".ןייש-הנבל םעד -- טכַאנ ייב ןוא

 .טיירג זיא יז ,ָאי .טרעביפ ןוא טרעה תור

 ,טימ טשינ יז טמענ רעגיווש יד בוא

 .ךייט םענופ עקלַאסור יד יז טרעוו

 . . . דימ ןוא קירעיורט טלכיימש יז ןוא
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 ףרָאד סָאד טוָאלרַאפ ימענ

 ,ףרָאד ןיא ירפ ןעיירק רענעה יד

 ןיגַאב רעד טרעטיצ עס

 טפָאלש סָאװ ףרָאד ןופ ביוש רעדעי ןיא

 .ןיּפש עָאלב עסיורג ַא יו

 טכַאנ עצנַאג יד ,ךאװ זיא ימענ
 .טכַאמעגוצ טשינ גיוא ןייק
 -- טרעשַאב ןבעל וצ ריא זיא'ס ליפיוו
 .טכַאנ יד ןעקנעדעג יז טעוו

 טכאנרעמוז עטעּפש עקיזָאד יד
 ,רעצ ןוא ןרערט ,ןרעטש טימ
 "ביילב ,עמַאמ , ןפור סָאװ םירבק טימ
 רַאה םענופ םיטש רעד טימ ןוא

 ,גָאט רַאפ ,דניק ןיימ ,ףיוא ייטש, : טגָאז סָאװ
 ,קירוצ דנַאל ןייד ןיא ייג
 ,טשינ םירבק רעביא טרעיורט טָאג
 ".גיוו רעד טימ ךיז טיירפ טָאג

 "! תור !הּפרע , .לקעּפ ריא טמענ יז

 ! טיירג ןענעז רימ ,רעגיווש ---

 ,טזָאלעצ רָאה יד ,טלטיוררַאפ הּפרע

 .דיילק ןציס ַא ןיא תור
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 ,ףרָאד ןופ עמשטערק יד זיא טָא .ןעייג יז
 ,דימש םעד קענַאי ןופ עינזוק יד

 ךַאד םענירג ןטימ לרעטסיולק סָאד

 .טינק רעלטעכ רעדנילב ַא ואוו

 ףרָאד ןופ רעטניווצ רעד ןוא קירב יד זיא טָא

 ,ךַאילש רעטיירב רעד זיא טָא ןוא

 דרע יד ןָא טריר למיה רעד ואוו טרָאד ןוא

 .ך"נת םעד ןופ דנאל סָאד זיא

 ,טבעלעג ןבָאה תובא יד ואוו דנַאל סָאד

 ,טילב םיױבלדנַאמ רעד ואוו דנַאל סָאד

 םורפ ןענעז רעלדָא רעד ןוא טניוו רעד ואוו

 דיל ץקילייה סָאד טרעטיצ'פ ןוא

 ,דלעפ ןוא דלַאװ רעביא .,לָאט ןוא גרַאב רעביא

 ,םיוב ןוא זָארג ,רעסַאװ רעביא

 ָאד ןתמא ןא ףיוא זיא טָאג ואוו

 .םיורט ןייד ןיא זיולב טשינ ןוא

 טבעל רעטשרעבייא רעד .טלכיימש ימענ
 -- דניק ַא םנייז זיא יז ןוא
 ,ךיילב ןוא קירעיורט זיא ריא ןבענ תור

 .טניוו רעד טליּפש רָאה סהּפרֶע טימ
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 געװדײש ןפיוא

 :טניוורעמוז רעד טגניז געוודייש ןפיוא
 ,טלַא ןענעז ןגעוו יד --
 ,טָאג וצ געוו ןייא ,ףרָאד םוצ געוו ןייא
 .דלַאװ םוצ געוװ רעטירד רעד

 ,דלַאװ ןדליוו םוצ טריפ סָאװ געוו רעד

 .טיוט ןופ געוו רעד זיא סָאד

 ,ףרַאד ןליטש םוצ טריפ סָאװ געוו רעד

 .טיורב ןופ געוו רעד זיא סָאד

 טָאג וצ טריפ סָאװ געוװו רעטירד רעד
 ,דיירפ ןופ געוו רעד זיא סָאד
 ,דיירפ-רעביא ןוא דיירפ זיא טָאג לייוו
 .טייקיבייא זיא טָאג

 טייטשרַאפ ץרַאה ריא .טכרָאה ימענ

 ,טניוורעמוז רעד טגניז'ס סָאװ

 טרעהעג ןיוש לּפַאלּפ ןייז טָאה יז

 .דניק א ,ךָאנ לגיוו ןיא

 דלעפ ןיא טקעמש עס .ףיט טמעטָא יז

 ,ייה ןטינשעג-שירפ טימ

 ריא ןדייש סָאד טוט עשז סָאװ רַאפ

 ?ייוו ןרערט וצ זיב שזא
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 ,טרעה ,רעטכעט ,טרעה , :טגָאז ימענ ןוא

 ,ןייז לָאז ןייז וצ טָאה'ס סָאװ

 ָאד הדועס עטצעל יד ןעווַארּפ רימ

 ?,ןייוו ןוא טיורבנרָאק טימ

 געוו ןופ דנַאר םייב ךיז ןצעז ייז

 ,ליטש הדועס יד ןעווַארּפ ןוא

 יז וצ טקניוו סנטייוו רעד ןופ

 ,לימ עטזָאלרַאפ עטלַא יד

 לימ עטזָאלרַאפ עטוג עטלַא יד
 : יז וצ טנעה יד סיוא טקערטש
 ,טנידעג יירטעג ןרָאי ךייא בָאה ךיא --
 ? ייוו רימ ריא טוט סָאװ רַאפ

 ,געוו עזַאּפ רעמייבעּפיל יד

 .טלַא ןוא דימ ןענעז יז

 לָאמ עלא יו טנייה ןשיור ייז

 ,דלַאװ םעד וצ טפַאשקנעב יד

 געוו עזַאּפ ןציז ןעיורפ יד

 םוטש הדועס יד ןעווַארּפ ןוא

 ּפעק-הנמלא יירד יד רעביא ןוא

 .םורפ ןבלַאװש ןרעטאלפ
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 ךיז טננעזענ הּפרע

 ןייש ןוא ךיילב ענדָאמ זיא הּפרע

 :דייר יד טדער יז תעשב

 רעהַא זיב ךייא בָאה ךיא ,רעגיווש

 .טײלגַאב סָאד ןבעגעג

 םייה ןיימ טגיל סנקלָאװ יד רעטּניח טרָאד

 ,ןייש יז זיא ױזַא שטַאכ ןוא

 טנעָאנ ןוא ןגייא יז זיא ױזַא שטָאכ ןוא

 .ןייג ךיא ליוו וצ ןיהַא ןוא

 דלעפ סנטַאט ןיימ סוזעי ןַאּפ טשטנעב טרָאד

 ,ּפָאק םענעגיובעג סעמַאמ רעד ןוא

 ףיילש עטיור ַא טייהדניק ןיימ טגָארט טרָאד

 .ּפָאצ ןטיישרַאפ ןדנָאלב ריא ןיא

 דלַאװ רעד טלמרומ ןוא רעסַאװ סָאד טשיור טרָאד

 ,ףרַאש ןוא קיטולב זיא רעלדָא רעד ןוא

 טיוט רעד טליּפש'ס ןוא ץעביל יד טליּפש טרָאד

 .ףרַאה רעבלעז רעד ןוא ןייא ףיוא

 ךייט ןופ סעגערב יד סעברעוו יד ןטיה טרָאד
 ,געוו םעד סעבמעד עקרַאטש יד ןוא
 ,טקנעברַאּפ תולכ יו טכענ יד ןענעז טרָאד
 .געט יד --- רענעמ עקיטומ יוװ ןוא
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 ,םייה ןיימ ןוא ףרָאד ןיימ זיא ,רעגיווש ,טרָאד

 ,דנַאל סָאד ,סנקלָאװ יד רעטניה טרָאד

 םייהַא ןייג רעייא --- לחומ טייז

 ".טנַאמרעד ךימ םייה ץנעגייא יד טָאה

 .ףיט טמעמָא יז .טגייווש הּפרע
 : טנעה יד ףיוא טבייה ימענ ןוא
 םייהַא טייג סָאװ םעד וצ זיא ליואוו זַא
 .דמערפ רעד ןיא ןייז ןרָאי ךַאנ
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 רהוא ןביז ,סדנעבַא ,יסַאי

 טעמדיוװעג

 רידַאנ ַאינעג

 .רהוא ןביז ,סדנעבַא .יסַאי

 .רענעי רעטירד :םוטַאד

 ענערָאבעגלהָאװ ןַא :סערדַא

 .רענייש רעד על'הכלמ יורפ

 ווירב ןביל ןענייד עּבַאה ךיא

 ,ןזעלעג דיירפ רעסַארג טימ

 רימ וצ ביל ןוא טוג ךָאנ טזיב וד

 .ןזעוועג טזיב וד יו טקנוּפ

 ןיורק לוולעוו, :רימ טסביירש וד סָאװ ןוא

 ,רעדירב עטוג יד ּפָא זָאל

 ןייוו לזעלג סָאד רָאנ ןעניימ ייז

 -- ?רעדיל ענייש ענייד ןוא

 ,על'הכלמ ,םוטריא ןייא סָאד זיא

 ,ןעקנעדעג טוג וטסלָאז סָאד

 ,על'הכלמ ,רעטכיד רערהַאװ ןייא

 .ןעקנעשרַאפ ךיז ןענעק זומ

 ,טכַאנ רעד ןוא עביל רעד ,טכיל םעד

 ,ךַאילש םעד ןוא ןגער םעד

 ,טכַאמעג דנילב םיא טָאה סָאװ ,םיורט םעד

 .ךאד ןפיוא ענרעטש יד
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 ,םיובלּפע םעד ןוא עברעוו רעד
 טילפ סָאװ ,ןעכלגייפ םעד
 ,על'הכלמ ,ןעקנעש םעד ךרוד ןוא
 .דיל סָאד טשרע קיטייצ טרעוו

 ,להָאװ ןדנַאטשרעּפ ךימ וטסָאה ,ןונ

 -- רָאלק סעלַא ריד זיא ,ןונ

 דנומ ןביל ןענייד עסיק ךיא

 .רַאה ענייש ענייד ןוא

 ריד ןניוא ץענייד עסיק ןוא

 ,רענייד רעמיא ףיוא ביילב ןוא

 טייהבנעגרע ןוא עביל ןיא

 .רענייגיצ רעד לוולעוו

 טרַאד עסירג עטיב : םוטּפירקס טסָאּפ
 עטנאקעב דנוא עדניירפ יד
 : עביירש ןוא

 ץנַארקנרע-רעשזראבז
 .עטנַאטסער עטסָאּפ ,יסַאי
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 ענײש יד על'הכלמ ,ֿגָאז

 ,ענייש יד על'הכלמ ,גָאז

 : דיל סָאד ךַאנ וטסקנעדעג יצ

 ןרָאד א ןייז וצ רעסעב זיא'ס,

 ? "טילב סָאװ םולב ַא רעדייא

 ןעגנוזעג דיל סָאד ריד בָאה'כ

 ,קעװַא זיא ןַאב יד רעדייא

 ןטניוו עקיטסברַאה יד רעדייא

 .געוו םעד טעיוורַאפ ןבָאה

 ןרָאפעגקעװַא זיא ןַאב יד

 ,ףיש יד קעװַא זיא'ס ןוא

 טפַאשקנעב ןיימ רָאנ טעקרָאװ טציא

 .ווירב טימ ןוא רעדיל טימ

 לקנעש ןיא "וּפול ןיס וּפול, ייב

 ,ןייוו לזעלג םייב ךיא ץיז

 טלקניפ ןרעטש רעמורפ ַא

 .ןײרַא רימ וצ ביוש רעד ךרוד

 ,ןרעטש א ןזעוועג ךיא טלַאוװ

 טכַארטעג גנַאל טשינ ךיא טלַאװ

 רעטיצ ןליטש ַא טימ טלַאװ ןוא

 .ךַאד ןייד ףיוא ןלַאפעג
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 ,רעדיינש ַא ןעוועג ךיא טלָאװ ןוא

 ריד וצ ןגיולפעג ךיא טלָאװ

 טוהרעגניפ םענעדליג ןיימ טימ ןוא

 ,ריט ןייד ןיא טּפַאלקעגנָא

 ןעמוקעגסיורַא וטסלָאװ

 דמעה ןטקיטשעג ,ןגנַאל ןייד ןיא

 ,ןעגנאפעג ךיד טָאה סָאװ ,דמערפ יד ןוא

 .דמערפ ןזעוועג טשינ רעמ טלָאװ

 ,טלמרומעג וטסלָאװ -- "טמוק לצָאקס,

 ןיירַא בוטש ןיא ןטעברַאפ ךימ

 לביטש ןיא טקעמשראפ טלָאוװ'ס ןוא

 .ןייוו ןוא סינ עגנוי טימ

 ןרעטש ןייק טשינ רעבַָא ךיא ןיב
 ,טינ רעדיינש ןייק וליפַא ןוא
 ןרָאד א ןייז וצ רעסעב רימ זיא
 .טילב סָאװ םולב א רעדייא
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 טסַאפרַאפ דיל ַא ,על'הכלמ ,בָאה'כ

 טסַאפרַאפ דיל ַא ,על'הכלמ ,בָאה'כ

 :ןוגינ א טכַאמעג וצרעד ןוא

 גרעב ענעדליג זנוא טזייוו םולח רעד,

 ",ןגיל ַא סע זיא ףוס םוצ ןוא

 ,על'הכלמ ,וטסָאה היאר א
 ,טלמינַא ָאד ךיא ןיב טָא

 ,ןייוו לזעלג םייב קידנציז

 ,טלמירדעגנייא לשיטמ םייב

 ילפ-רעטַאלפ לגיופ רעד רימ טָאה

 לגילפ ענעדליג ענייז ףיוא

 ריד ןופ עלעווירב ַא טכַארבעג

 .לגיז ַא טימ טע'מתח'רַאפ

 טכַאמעגפיוא סע בָאה ךיא זַא ןוא

 ,ןועל ןעגנַאּפעגנָא ןוא

 ןעוועג ווירב ןייק טשינ סע זיא

 .ןזעוועג םע טזיב וד רָאנ

 ,רָאה עטזָאלעצ טימ ,עקנַאלש ַא

 ןענַאטשעג רימ רַאפ וטזיב

 ךיז רעטסנעפ ןרעטניה ןבָאה'ס ןוא

 .ןענַאטשַאק יד טעטיווצעצ



 רצגנאמ קיציא 48 | 6

 ,ןיורק לוולעוו ,יוא , :טגָאזעג וטסָאה

 -- "ןטילעגנַא ךיז בָאה'כ סָאװ
 םיוב-עּפיל רעטלַא רעד טָאה'ס ןוא

 .ןטיווצ ןעמונעג יינ'ס ףיוא

 ,על'הכלמ ,טוג, :טגָאזעג ךיא בָאה

 "ןעמוקעג טזיב וד סָאװ ,טוג

 -- טנעה עדייב עניימ טימ בָאה'כ ןוא

 .ןעמונעגמורַא שיט םעד

 : טכאלעצ עקרעקנעש יד ךיז טָאה

 ? ןפָארטעג ךייא ךיז טָאה סָאװ,

 ץנארקנרע רעה ,סיוא טזייוו ,טנעז ריא

 ".ןפָאלשץעגנייא לשיט םייב

 לעטָאה ןיימ ןיא קעװַא ךיא ןיב

 רעדעפ ןוא טניט ןעמונעג ןוא
 לָאמ עלא ןוא טנייה רַאפ ידכ ןוא

 .רעדעי 8 סע ןסיוו לָאז

 טסַאפרַאפ דיל ענייש סָאד ךיא כָאה
 -- ןוגינ ַא טכַאמעג וצרעד ןוא
 גרעב ענעדליג זנוא טזייוו םולח רעד
 .ןגיל א סע זיא ףוס םוצ ןוא
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 על'הכלמ טנײה טָאה לניופ ַא

 ,עלהכלמ ,טנייה טָאה לגיופ א

 :ךַאד ןיימ ףיוא ןעגנוזעג

 ,טָאטש יד ךיז טקידנע'ס ואוו טרָאד,
 .ךַאילש רעד ןָא ךיז טביוה

 ,ןיורק לוולעוו ,ןקעטש םעד םענ ַאט

 ,ןַאּפש ןוא טנַאה רעד ןיא

 טעליב ןייק טשינ טסַאה וד ביוא

 .ןַאב רעד טימ ןרָאפ וצ

 דלעפ ןיא וטסנעק ןקיטכענ
 !טע ...ןסעמש ,ןסע ןוא
 סערפ ןגעוו סע טכַארט ןָא ןעוו ןופ

 ? טעָאּפ רעשידיי ַא

 טרַאװ ענייש יד על'הכלמ ,עז
 ,ריד ףיוא גנַאלנרָאי ןיוש
 טכַאנ עדעי :וטסָאה ןמיס ַא
 ."ריט יד טשינ יז טסילשרַאפ

 :ױזַא טגַאזעג םיא וצ ךיא בָאה

 ,ילפ-רעטַאלּפ לגיופ יעה,

 ,רעקיטכענ א סיוא טזייוו טזיב וד

 .יה ןופ טשינ רעדָא
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 ,על'הטוש ַא רַאג רשפא ןוא
 ,םתסה-ןמ טשינ טסייוו סָאװ
 ןעל'הכלמ ןוא רימ ןשיווצ זַא
 .םי רעצרַאװש רעד טשיור

 :ױזַא םי רעצרַאװש רעד טגָאז'ס ןוא
 !גייווש ,קיצוצ ,לשטנעמ יעח,

 ,ךַאילש ןפיוא וטסנעק ןענַאּפש

 "...גייפ א רימ רעביא רָאנ

 ילפ-רעטַאלפ לגיופ רעד זיא'ס ןוא

 ,טמעשראפ רימ ןופ קעווַא

 ,על'הכלמ ,רימ ץרַאה סָאד טָאה'ס ןוא

 ,טמעלקעג גָאט ןצנַאג ַא

 ר יָד ג נ א מ קי צי א יס
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 ןעננוזעג על'הכלמ בָאה'כ

 ןעגנוזעג ,על'הכלמ ,בָאה'כ

 : דלעפ ןיא לגיופ א יוו יירפ

 ךלמ א זיא רעדעי א,
 ".טלעצעג ןייז ןיא ךיז ייב

 ענייש וד ,על'הכלמ ,טציא

 ,ןייא תועט םעד ךיא עז
 ךלמ ַא ָאד זיא'ס ואוו טרָאד לייוו
 .ןייז הכלמ ַא ךיוא זומ

 הכלמ יד ,רעבָא ךיז טפערט םיוק
 קעווַא לובמַאטס ןייק טרָאּפ

 קירעיורט ךלמ םעד טזָאל ןוא

 -- גערב-רעסַאוװ םעד ייב ןייטש

 ,ךלמ ןייק טשינ ןיוש ךלמ רעד זיא

 ןאמערָא ןַא טרעיינ

 אנקמ קר זיא רע ןוא

 .ןַאטלוס ןשיקרעט םעד

 הנידמ ןייז לייוו ,רַאפרעד

 ,ןױשרַאּפ םענייש ַאזַא טגָאמרַאפ
 טנעמיד ןטסנעש ןופ רענעש

 .ןיורק רענעדליג ןייז ןיא
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 ,ענייש יד ,על'הכלמ ,ךיא

 ןאמערָא רעד סע ןיב ךיא

 אנקמ סע ןיב ךיא ןוא

 .ןַאטלוס ןשיקרעט םעד

 וליפַא רָאנ ,םיא רָאנ טשינ ןוא
 ,טניוו םעד ,ןקלָאװ םעד ,לגיופ םעד
 ןכיירגרעד עלַא ךיד ןענעק יז

 .טניוושעג עגר ןייא ןיא

 םיחולש יד טָא טםימ קיש ךיא
 -- טכאנ עדעי ַא ןסורג ריד
 הרבח יד יבשטָאכ ריד ןבָאה יצ
 ? טכַארבץעג ןסורג יד לָאמַא

 ףכית רימ עשזקיש ָאט ,ָאי ביוא
 -- קירוצ רעפטנע ןַא ייז טימ
 ןקלָאװ םעד ןוא טניוו םעד ,לגיופ םעד
 .קילג ןיימ דימת ןופ ךיא יורמעג
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 מכַאנ רעבלַאה ךַאנ ,על'הכלמ ,ויא'ם

 ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ,על'הכלמ ,זיא'ס

 ןגער רעד טקיױוּפ רעטסנעפ ןיא

 ,טכַאנ ענעי ךיז ןָאמרעד ךיא ןוא

 .טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 ,ריד ןבענ ןסעזעג ןיב ךיא
 טרעױדַאב ,טכַארטעג ,טצפיזעג
 ןישַאמ-יינ ןייד זַא ,ךיז טכַאד ןוא
 .טרעיורטעג רימ טימ ךיוא טָאה

 : טכאלעצ ךיז וטסָאה םיצולּפ רָאנ

 -- ?רעמיא ףיוא טכינ ,לוולעוו ,זיא'ס,

 ,על'הכלמ ,רעטכעלעג ןייד ןוא

 .רעמיצ סָאד טניישעגפיוא טָאה

 טייקיטכיל רעד ,דנעלב םעד ןיא ןוא

 -- ןסעזעג ריד טימ ךיא ןיב

 טייקיטכיל יד טָא ןעמ ןעק יצ

 ? ןסעגרַאפ ,על'הכלמ ,גָאז

 טכַאלעג ןוא טלּפַאלּפעג טסָאה וד

 -- ןעגנוזעג בָאה ךיא . . . ךיא ןוא

 ,ץאק עצראווש א ,זיא רעיורט רעד
 .ןעגנורּפשעגּפָארַא טױלּפ םנופ
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 : ךיא ןוא "ןַאב א, :טגָאזעג טסָאה וד

 ןרָאק ןוא דלָאג טריפ ןַאב א,

 ,קירוצ םעד עכיל יד טגנערב ןוא

 ".ןרָאװעגנָא יז טָאה סָאװ

 :ךיא ןוא "ףיש א, :טגָאזעג טסָאה וד

 ,ןע'מי רעביא טמיווש ףיש א"

 ףוס םוצ טגנערב ןוא טמיווש ןוא טמיווש יז

 ".ןעמאזוצ טייל עטכילרַאפ

 "ןעוועג זיא'ס, :טגָאזעג טסַאה וד
 ,ןרעװ טשרע טעוו'ס , :ךיא ןוא
 ביוש רעזנוא ןיא ,עז ,ןמיס א
 ".ןרעטש ַא טניישעגפיוא טָאה

 ,טכַאנ עצנַאג יד ,ױזַא טָא ןוא
 -- ןסעזעג ריד ייב ךיא ןיב

 טייקיטכיל יד טָא ןעמ ןעק יצ

 ? ןסעגרַאפ ,על'הכלמ ,גָאז
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 םיובנשרַאק רעד על'הכלמ םַאה'ם

 םיובנשרַאק רעד ,על'הכלמ ,טָאה'ס

 -- טילבעצ ךיז ןטרָאג ןיא

 םיובנשרַאק רעטלא רעד ,סייוו ךיא

 .דיל ַא טנייה ןרעוו ליוו

 ליטש רעטסנעפ סָאד ףיוא ןפע ךיא

 -- טילפ לגיופ א -- ץז ןוא

 ןוז רעד וצ לגיופ רעד ,סייוו ךיא

 .דיל ַא טנייה ןרעוו ליוו

 עז ןוא ףיוא ןגניוא יד ביוה ךיא

 -- טיצ ןקלָאוװ-רעבליז א

 ןוז רעד ייב ןקלָאװ רעד ,סייוו ךיא

 .דיל ַא טנייה ןרעוו ליוו

 ,םילב ןוא טכַאל ,טמעטָא סָאװ ץלַא ןוא

 ,טניוו רעד ןוא לגיופ רעד

 ,גָאר ןפיוא רעלטעב רעדנילב רעד

 ,דניק סָאד ןוא עמַאמ יד

 ,ךַאד ןפיוא רערעקנעמיוק רעד

 ,דיי-ךעלימ רעטלַא רעד

 קרַאמ ןפיוא לדיימ-ןעמולב סָאד

 .דיל ןרעוו ןליוו ייז --
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 טרַאװ ,טרעביפ רעטניט ןיא ןעּפ יד
 -- טנַאה ןיימ וצ ךיז טיצ ןוא
 ריד ןגעוו טציא טכַארט ךיא ---- ךיא ןוא
 .דנַאל ןטייוו םעד ןיא טרָאד

 ,ןישַאמ-יינ רעד ייב ךיד עז ךיא
 ,רַאװ רעד ףיוא םולח ַא
 ןוז עמסַאּפ ענעדלַאג ַא טצילב'ס ןוא
 .רַאה עצרַאװש ענייד ןיא

 ,ּפָאטנעמולב רעד טייטש רעטסנעפ ןיא

 -- זיור ַא ןוא ןקלענ ייווצ

 לץעווש ןייד ייב טפאשקנעב ןיימ ןוא

 .סיוא ןלַאדנַאס יד טוט

 בומש ןיא ןיירַא ריד וצ טייג יז
 טירט עמורפ ,עליטש טימ
 -- עז ,ענייש יד על'הכלמ ,ןוא

 .דיל ןרָאװעג טזיב וד
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 על'הכלמ ,טלקנוט טנװַא רעד

 ,על'הכלמ ,טלקנוט טנװָא רעד

 םיוק טרעטאלפ לרעטאלפ א
 טרעטַאמרַאפ קעווַא טלַאפ ןוא

 .םיורט ןוא זָארג ןשיווצ

 רעגערט-רעפַאו רעמערָא ןַא
 -- דימ ךיז םייהַא טּפעלש
 ,טנוָא רעדעי יו ,טנװַא רעד
 .דיל טָאה ןוא ןרעטש טַאה

 ןרערט ןוא ווירב םעד ביירש ךיא
 --- ריּפַאּפ-וװירב סָאד ןצענַאב
 עטנייוורַאפ ַא ןייטש ךיד עז ךיא
 .ריט רעד ייב ןסיורדניא

 טעשטשילב יז ,שָארב ענרעבליז יד

 ,דיילק ןטעמַאס ןייד ףיוא
 רעגניפ עקירעיורט טימ טסָאה וד סָאװ
 .טיינעגפיוא ריד ןיײלַא

 ןקעמש ענייד רָאה עצרַאווש יד

 -- טמעקרַאפ לייא-לדנַאמ טימ

 ,עביל יד סיוא טעז ױזַא

 .דמערפ רעד ןיא טלגָאװ סָאװ
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 ,עביל יד סיוא טעז ױזַא
 -- טינ החונמ ןייק טָאה סָאװ
 ןשטנעב וצ טָאטשנא טלעש יז
 .טירט ענעגייא עריא

 ,לגיופ א ךיוא זיא עווַאס יד
 -- םיוב ַא ךיוא זיא עברעוו יד
 טפַאה ןייק טשינ טָאה סָאװ עביל יד ןוא
 .םיוש יוו ױזַא טנירעצ

 -- לגיופ רעטנלע ןַא -- טפאשקנעב יד

 רעהַא ןוא ןיהַא טרעטַאלּפ

 םנטייוו רעד ןופ קירוצ טגנערב ןוא

 .רערט ענעגייא יד רדסכ

 ,הכלמ ,לווירב סָאד ריד ביירש ךיא

 סָאװרַאפ ןיילַא טשינ סייוו ןוא

 לרעטַאלפ ַא ןייז רימ ךיז ליוו'ס

 .זָארג ןפיט ןיא ןייגסיוא ןוא
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 םיורט ןיא ,על'הכלמ ,טלמינַא

 -- םיורמ ןיא ,על'הכלמ ,טלמינַא

 גיוו א טגיוועג טסָאה וד

 טכאלעג ליטש טָאה גיוו רעד ןיא ןוא

 .קילג סנדייב רעזנוא

 ,ויל-ויל-ייא , :ןעגנוזעג טסָאה וד

 דלעפ ןיא עלעזעה סָאד

 ,ךעלעכיש רַאּפ א ןבָאה ףרַאד
 ".טלעג ןייק טשינ סע טָאה

 ,ויל-ויל-ייא , :ןעגנוזעג טסָאה וד
 דלַאװ ןיא עלעוולעוו סָאד

 ,טינ רעטניוו ףיוא ץלעּפ ןייק טָאה

 ",טלַאק ךעבענ םיא זיא

 ריד ןבענ ןסעזעג ןיב ךיא
 טרעהעגוצ ךיז םורפ ןוא
 ,על'הכלמ ,ןגיוא עניימ ןוא
 .טרערטעג ליטש ןבָאה

 ,ויל-ויל-ייא , :ןעגנוזעג טסָאה וד

 ךיג ןפיול ןעמ ףרַאד זיא

 ,ץלעּפ ַא ףלָאװ םעד רַאפ ןפיוק

 .ךיש רָאּפ א עלעזעה םעד
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 גיוו ןיא עלעדיימ םעד ןוא

 ,דלָאג ןופ ךעלגניריוא ייווצ

 ,ביל סע טָאה ישעמַאמ יד לייוו

 ".ךלָאה סע טָאה יז לייוו

 ריד ןבענ ןסעזעג ןיב ךיא
 טרעהעגוצ ךיז םורפ ןוא
 ,על'הכלמ ,ןגיוא עניימ ןוא
 .טרערטעג ליטש ןבָאה

 רערט עסייה ,עסיורג ַא זיא'ס ןוא
 גיוו רעד ןיא ןלַאפעג

 ,קנַאד ייז טָאג ,ונ . . . טָאה ןוא טָאה ןוא
 .קילג םָאד טקעוועגפיוא טשינ

 ּפמָאל םורַא טָאה גילפ-רעטניוו ַא

 -- אש וש וש -- טעמושזעג

 ןיוו רעד ןיא טָאה קילנ רעזנוא ןוא

 ", . .ַאמ , :טלמרומעג ליטש
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 על'הכלמ ,תמא רשפא ויא'ס

 ,על'הכלמ ,תמא רשפא זיא'ס

 -- םיורט ַא רָאנ רשפא ןוא

 רימ טריטקיד ווירב ןקיזָאד םעד

 .םיובנשרַאק רעטלַא רעד

 רעטסנעפ םענעּפָא ןכרוד ,טכַאניײב
 ןײדַא רימ וצ רֶע טשיור
 ריּפַאּפ-ביירש ןרעביא טרעטיצ'ס ןוא
 .ןייש-הנבל עמסַאּפ א

 -- רעטלַא רעד טשיור --- ,ריא ביירש,
 ,טַאז ןרָאי טימ ןיוש ןיב ךיא זַא
 ,רעטלַא ןַא םיובנשראק ַא
 .טעמכ םינומש ןב ַא

 ןבעל ןיימ ןיא ןיוש בָאה ךיא

 טילבעג לָאמ ליפוזַא

 ,ןעזעג גונעג ךיא בָאה סעביל ןוא

 ,טינ ןיוש ךיא קנעדעג ליפיוו

 סרעשזרַאבז לוולעוו ןוא ענייד רָאנ

 ,טנייה יוװ ױזַא ךיא קנעדעג

 עביל רעקיזָאד רעד רעביא לייוו

 .טניישעג ןרעטש עלַא ןבָאה
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 עדייב ךיז ריא טָאה עשזיסָאװרַאּפ

 ? טדיישעצ גנַאל ןרָאי ףיוא

 עביל יד טשינ עקַאט טניגרַאפ יצ

 ? דיירפ ןּפַארט א עביל רעד

 עביל יד טשינ עקַאט טניגרַאפ יצ

 ? קילג ןּפָארט ַא עביל רעד

 ןטלַא ןַא טגלָאפ ןוא טעז

 .קירוצ רעדיוו ךיז טניפעג ןוא

 ,רעגייטש א ,לָאמַא יו טרָאד טָא
 טױלּפ םעד ןבענ ןטרָאג ןיא

 ,ןרַא טשינ ,רוסָא ,ךייא לָאז'ס ןוא

 .טיור ןרעוו לעוו ךיא זַא

 השקב יד טלופרעד ןוא טעז

 ,םיוק טעּפישז סָאװ ,םענייא ןופ

 תחנ עלעסיב ַא טפַאשרַאפ

 ",םיובנשרַאק ןטלַא ןַא

 רטננאמ קיציא 2
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 טרעמעד טנװָא-רעמוז רעד

 ,טרעמעד טנווָא-רעמוז רעד

 -- יל יִל ירט --- ןעגניז לגייפ

 ,ןזעוועג טוג טלָאוװ ננידצלַא

 .יה ןזעוועג טסלָאװ וד ןעוו

 טנפע טפַאשקנעב יד עז ךיא
 זיוה ןדעי ןופ רעטסנעפ יד
 ןגיוא עיירטעג טימ טקוק ןוא
 .סױרַא ןגעוו ץלַא וצ

 ןטרָאק ןפרַאװ סעטרענייגיצ

 : טנַאה רעד ןופ ּפָארַא ןזעל ןוא

 ץענייש א ,עכיוה 8 זיא יז,

 .דנַאל ןדמערפ ַא ןיא טניואוו ןוא

 ,הכלמ טסייה יז -- ףערט הכלמ

 ,ןאטלוס רעד -- קיּפ ךלמ
 ןרָאפוצ ןעמוק טעוװ הכלמ יד

 ".ןַאב רעד ןוא ףיש רעד טימ

 רעטסנעפ םענעפָא םייב יימש ךיא

 ,טרַאװ ןוא םולח ,רעביפ ןוא

 ןרעטש יד ןוא סעטרענייגיצ יד
 .טרַאנעגּפָא ךימ לָאמנייא טשינ ןבָאה
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 ןעמוק ייז סָאװ טוג זיא ןסעדנופ
 ,ןייג וצ ןטכַאנרַאפ-רעמוז ןיא
 לגילפ יד טפַאשקנעב רעד ןעמָאל'ס ןעוו
 .ןײלַא רענייא טזיב וד ןוא

 ןרעטש יד ןוא סעטרענייגיצ יד

 ,טרַאנעגּפָא ךימ לָאמנייא טשינ ןבָאה |

 רעטסנעפ םייב ךיא ייטש ןסעדנופ

 .טרַאװ ןוא ןגיוא עקיביולג טימ

 ,טרעמעד טנוװָא-רעמוז רעד

 -- ילילירמ ןרעשטיווצ לגייפ

 ,ןזעוועג טוג טלָאװ גנידצלַא

 .יה ןזעוועג טסלָאװ וד ןעוו
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 םנײה טָאה רעלמעב ַא

 ,על'הכלמ ,טנייה טָאה רעלטעב ַא

 ףיוה ןיא ןטנוא ןעגנוזעג

 טצָאלגעג ןגיוא עדנילב יד טימ ןוא

 .ףױרַא רעטסנעפ עלַא וצ

 ןעגנוזעג לדיל א טָאה רע

 טיירדעג עקנירַאטַאק יד ןוא

 ןלעזעג-רעדיינש ס'נכש םעד ןוא

 : טייהרעליטש טמורבענוצ טָאה

 עביל יד ןוא טפאשקנעב יד,

 ,רָאּפ ענדָאמ ַא ןענעז ייז

 ןטייווצ םעד סנייא ךיז ןגיל ייז

 .רָאה יד ןיא רדסכ

 ,לגילפ ענעדליג טָאה טפאשקנעב יד
 -- םס טימ רעכעב א עביל יד

 טפַאשקנעב יד ןעוו ,טכַאל עביל יד

 .םַארג ןטימ ריא וצ טדער

 עטייווצ סָאד סנייא ךיז ןגָאי יז
 סיוא טייג טפַאשקנעב יד זיב
 גנילרעטעמש ַא יו ,טברַאטש עביל יד ןוא
 ".זיור רעטענאיװרַאפ ַא ףיוא
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 ןלעזעג-רעדיינש ס'נכש םעד

 -- ףיט ןוא רעווש טצפיזעגּפָא טָאה

 לדיל סָאד ןוא ץפיז םעד ריד געל ךיא

 .ווירב ןקיטנייה םעד ןיא ןיײרַא

 דשוח טשינ ךימ ייז ,על'הכלמ ,ןוא

 ,טכַאמעג לדיל סָאד בָאה ךיא זַא

 עטַאסעל ךָאנ טָאה עביל ןיימ

 טכַארטרעד טשינ ךיז רעיורט אזַא וצ

 טפַאשקנעב ןיימ : אברדא רָאנ

 ,טרַאװ ןוא רדסכ ךָאנ טבכיולג

 עביל ץ'תמא יד :טגניז יז

 טרַאנעגּפָא טשינ םענייק ךָאנ טָאה

 עביל יד ,טפַאשקנַעב יד :טגניז יז

 -- רָאּפ ַא טָאג ןופ ןענעז ייז

 ןגיוא ענעדלָאג טָאה טפַאשקנעב יד

 רָאה ענעדלָאג טָאה עביל יד ןוא
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 גנורעמעד

 ךַאנָאמ רעלוד רעד טלּפַאלּפ

 ;דלַאװ-רעבמעוװָאנ ןקנַארק םוצ

 ,טייג גנורעמעד עסיורג יד

 .טלַא טייקיבייא ןא ןיוש זיא סָאוװ

 ןייא טליטש ןוא טליהרַאפ ןוא טליה יז

 .ןייוו םעד ןוא דלַאװ םעד ןוא בייוו סָאד

 ,טירט עטסליטש יד טימ טייג יז

 ,ןיילַא טייקליטש יד זיא יז לייוו

 דלָאג זיא סָאװ ,קילג סָאד טנקייל יז

 .ןייוועג ןיא ץלַא טלדנאווראפ ןוא

 ור רעד ןוא ףָאלש םעד רָאנ טביולג יז

 .וצ ךיז ןכַאמ סָאװ ןגיוא יד ןוא

 ןייז וצ לבקמ יז סױרַא טמוק
 ,ּפעק ענעגיובעג ,עדימ טימ
 ךורּפש-ףושיכ ַא טימ טעוװו יז
 ,ּפערט עָאלב יד ןזױלבטנַא
 ףױרַא ,ףױרַא ןריפ סָאװ
 .ףוס-ןיא ןוא םיור ןוא םיורט ךרוד

 טבלַאזעג איבנ םוצ ךימ טָאה יז

 --םיורט ןופ הניחב רעטעביז רעד ןיא

 ןוז רעד ןופ גנַאלק רעד זיא סָאװ

 ,םיױבלּפע ם'נופ ןיורק רעד ןיא

 ,ןייג ןליטש ריא ןנעקטנא

 ? ןעז ןפיט ריא ןגעקטנא
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 -- זיורב ןוא רעטיצ ןוא שיור
 !ןייא טּפָאלש טלמירדטנַא ,טלמירדטנַא
 -- טניוו ןופ ןוא דניק ןופ למרומ
 !ןיירַא טייקליטש רעד ןיא לימש טייג
 -- קוצ ןוא רעטיצ ןוא לּפַאצ
 .גונעג ןוא סיוא טרעטיצ ,סיוא טלּפַאצ

 ,ילפ ןיא לגיופ ןופ רעטַאלפ

 -- דלַאװ ם'נופ םורב ןוא םושז

 ,טייג גנורעמעד עסיורג יד

 .טלַא טייקיבייא ןא ןיוש זיא סָאװ

 ןייא טליטש ןוא טליהרַאפ ןוא טליה יז

 .ןייוו םעד ןוא דלַאװ םעד ןוא בייוו סָאד

 טעוו יז ןוא ייווצ ןוא עגר ַא
 : ךיירגיניק ריא ןקעלּפטנַא
 ,ור ןופ ןעלזניא עסייוו יד
 .ךייא וצ קיביײא ןופ ןעקנעב סָאװ
 טיירג טייקיבייא ןַא ןענעז ןוא
 .דיירפ רערעטיול ןוא רעטלַאק טימ

 ןייז וצ לבקמ סױרַא טמוק

 ,ור ןופ ןעלזניא עסייוו יד

 טכַאדַאב ןוא דנילב ןוא סעוורָאב טייג

 !וד :ןטייווצ םוצ רענייא טגָאז ןוא

 ,ןייא טפָאלש ןוא סיוא ךיז טשעל ,ףיוא טצילב

 .ןייוו רעד יוו ,דלַאװ רעד יוװ ,בייוו סָאד יו
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 רעבמעװָאנ

 ! רעכמעווָאנ : סיוא ןעקַארק תונקז ןביז

 .ןעגנילק וצ ןָא ןביוה טָאטש רעד ןופ סרעגייז עלַא ןוא

 ,אלעינַא ,ריד ןבענ ףוג ןיימ טרעביפ'ס

 .ןעגניז סעװַָאס עקנַארק יד ןייש יוו ,רעה

 ,עטייווצ ַא ריא ךָאנ --- ייברַאפ םילפ היוול ַא

 .עטיירג ןטרַאװ ןוא גנוי ןענעז םירבק יד

 ,ןטרָאג רעזנוא ןיא טנייוו םניוו רעקנַארק ַא

 ,טױר-ךַאלרַאש טנערב זיוה ןרַאּפ ןרעטמַאל רעד

 טיוט רעד סיוא טלעדיפ םיפלח ענרעבליז טימ

 .ןוגינ ןסייוו ןייז רעזדלעה-רעבלעק עמורפ ףיוא

 : ןגיוו יד ןיילַא ךיז ןגיוו רעמיצ-רעדניק ןיא

 ןברַאטשעג זיא דילּפָאלש סָאד ,קעוא זיא עמַאמ יד

 .ןברק-המימת-הלוע ןַא -- ליטש ןוא קידתועינצ

 :ןענייוו תולכ עקנַאלש ,עגנוי .רעבמעווָאנ

 ? רעטסנעש וטזיב ואוו ,רענעדלָאג וטזיב ואוו

 רעטסנעפ יד ייברַאפ ךיז ןראש ןסנָאפלַא

 ,ןעניימ ייז ןוא ןעלכיימש סעטַאט עטלא ןוא

 ןגיולפעגייברַאפ טשרע זיא קילג סָאד זַא
 .ןגיוא עטלַא יד טשינ ןביולג ייז ןוא

 : ןרעטמַאל-טכַאנ םוצ טמורב רעטכעוו רעָארג ַא

 "! ןלַאפרַאפ ?וטזיב סָאד ,רעניימ לרוג,

 ,ןרעטש ַא טרישזַאדנַאב רעטסעווש-ןקנארק ַא
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 .ןלַאפעגּפָארַא טשרע למיה םנופ זיא סָאװ
 ןענַאב ןעגנילקראפ ןוא ןשיור סנטייוורעדנופ
 .ןענַאמ יד ףיוא ןטרַאװ ןענָארעּפ ףיוא תונוגע ןוא

 ןגעוו יד ףיוא ןעשזדנָאלב רעייג-הנבל

 ןּפַאט ייז ןוא הנבל יד ןכוז ןוא

 .ןגער ןטלַאק םעד ןָא רָאנ טנעה עלעדייא םימ

 ! ןרָאי ערעזנוא וצ ייוו : ייז ןעּפילכ

 ןורכז םעד ןופ טקעמענּפָא טָאה טכַאנ יד

 ןעמענ יד ןוא סנטָאש יד ןוא ןעמייה יד

 .ןעמעוו ייב ָאטשינ זיא ןגערפ וצ ןוא

 רעדרעמ רעגנוי ַא טרַאו לעצ-הסיפת ןיא

 ןעגנערב טעוו סָאװ ,טכיל-גָאט ןטשרע ןפיוא

 .ןעגנעה ןופ ןוא ןעלּפַאצ ןופ גונעת עגר יד

 (טנעוו יד םורַא טציא טרעביפ ןטָאש ןייז)

 טנעה ענייז ףיוא טקוק רעדרעמ רעגנוי רעד

 ?טנעקעג ייז ןבָאה יו : ךיז טרעדנואוו ןוא

 ! רעבמעווָאנ : סיוא ןטסוה תונקז ןביז
 ,ןעגנילק וצ ןָא ןביוה טָאטש רעד ןופ סרעגייז עלַא ןוא
 ,שלעינַא ,ריד ןבענ ףוג ןיימ טרעביפ'ס

 .ןעגניז לגייפ עקנַארק יד ןייש יו ,רעה

 ,עטייווצ ַא ריא ךָאנ ,ייברַאפ טילפ היוול ַא

 .עטיירג ןטרַאוװ ןוא גנוי ןענעז םירבק יד
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 קיציא תדיקע

 ,לרוג רעדנילב ,ךימ גיוו ,ךימ גיוו

 ,ןגיוא ענעפָא טימ םולח ךיא

 לגיופ רענרעבליז רעסיורג ַא -- עז ןוא

 .ןגיולפעג םי ןרעביא טמוק

 ,לגיופ רענרעבליז רעד רימ רַאפ טגָארט סָאװ
 ,ןסיוו ןעק לטיה ןיא טָאג ןייא
 רעכעב-שודיק םנדייז ןיימ רשפא
 ? ןסיז ןייוו-לארשי-ץרא טימ

 ? ןעמָאנ סנדייז ןיימ טנָאמרעד טָאה רעוו רָאנ
 ,עדייז רעד רימ וצ טנַאּפש טָא
 :טעשטּפָאטס ןופ הלגע לעב רעד
 ".הדיקע יד טיירג זיא'ס ,קיציא ,

 ,רימ ףיוא ןענערב ןגיוא ענייז ןוא
 ,ןרעטש עקיטסברַאה ייווצ יו
 טניוו טימ ןפָאלרַאפ זיא דרָאב עָארג ןייז
 .ןרערט עסיורג ןביז טימ ןוא

 טנַאה רעד ייב עדייז רעד ךימ טריפ
 -- רעכירג ןוא רעפרעד ןוא טעטש רעביא
 סיורג רעפרעד יד ,ןיילק ןענעז טעטש יד
 .רעכירַא ייז רעביא ןזײרּפש רימ ןוא
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 -- טסקנעדעג ,קיציא , :עדייז רעד טגָאז

 -- ןרָאי ליפיוזַא טימ קירוצ

 טקעלּפטנַא זנוא וצ ךאלמ רעד ךיז טָאה'פ ןעוו

 ? ןרָאװעג לוצינ טזיב וד ןוא

 טָאג רעטלַא רעד ,הטרח רע טָאה טציא

 ,ןברק םעד רימ ייב טנָאמ רע ןוא

 טבעלעג לָאמ ליפוזַא ןיוש בָאה'כ שטָאכ

 .ןברָאטשעג לָאמ ליפוזַא ןיוש ןיב ןוא

 דָאנג ןייז טשינ ףרַאד ךיא ,קע ןַא ,ףוס ַא

 -- ןעניימ טשינ למיה ןיא רע לָאז ןוא

 טיוט זיא עמַאמ ןייד סָאװ טוג זיא'ס ,קיציא

 ".ןענייוו וצ ןרָאּפשרַאפ טעוװ יז ןוא

 טנַאה רעד ייב עדייז רעד ךימ טריפ
 -- רעבירג ןוא רעפרעד ןוא טעטש רעביא
 םיורג רעפרעד יד ,ןיילק ןענעז טעטש יד
 .רעבירַא ייז רעביא ןזיירּפש רימ ןוא
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 םיק רעד ףיוא טנוח ַא-ךיא

 ,גתד1:08 לשאזקצ

 ,סנקלָאװ סעדערעשט .טנווָא
 -- טייק רעד ףיוא טנוה ַא -- ךיא
 סנקלָאװ יד ןופ סױרַא עקווַאה
 טייג ןגער רעד .ןגער םעד

 ןליק ייז .ןעּפָארט סנּפָארמ

 .לעפ עטרעביושעצ:-שיטניה ןיימ

 םנּפָארט יד --- ּפָארט ,ּפָארט ,ּפַארט

 .לענש ,לענש ,לענש ךיז ןעלקייק

 ,ןגילפ ץענדילז יד רעמ ָאטשינ
 ,טסימ ןופ רעדניק עקיטיוק יד
 ןרעיוא עדייב ףיוא ץיּפש ךיא
 .טסיש ןעמ :רעפרַאש ,רעפרַאש

 סרענוד ערעווש ךיז ןעלקייק'ס
 ,טקַארט ןוא סנקלָאװ ןשיווצ

 םיצירּפ אמתסמ ןעיײג טרָאד

 .דגַאי ףיוא טניה ערעייז טימ

 -- ןזָאה יד ןעילפ'ס יו ,עז ךיא

 -- קערש ךעלעטניּפ עסייוו

 דחּפ םעד ןּפעלש ןרעב ןוא

 .קעוַא דלַאװ ןרעטצניפ ןיא

10 
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 ןגיוא ענעקָארשעצ טימ שריה ַא

 .טניוו ַא -- ייבראפ טרעטַאלּפ

 ןדנואוו ענייז ןופ .טלַאפ רע

 ,טניר ןוא טולב סָאד טנּפָארט

 ,הלבנ טימ טקעמש'ס .עכוינ ךיא

 .דיירפ רַאפ ליב ךיא ! װַאה-װַאה

 ,ןטפול רעד ןיא גנורּפש ַא ! ווַאה-װַאה

 טייק ענעטלָאשרַאפ יד רָאנ

 ןייא זלַאה ןיא ףיט רימ טדיינש
 ,טירט ןייק רעטייוו טשינ טזָאל ןוא
 רענייצ יד טימ טייק יד סייב ךיא
 .םינש רעד טקיטייוו'ס יוו ליפ ןוא

 ,סרענוד ערעווש ךיז ןעלקייק עס

 .גנַאלש עקיטכיל א -- טצילב עס

 עדוב רעד ןיא ןיירַא ךירק ךיא

 . . . גנַאל ןוא ףיט עיָאוװ ןוא
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 טפיולמנַא עבָאב עטמיוט ןײמ

 דָארב שימעב ןיא רבק ריא ןופ

 ןקעדַאלװ .ב

 ,טירט עליטש ןעכרוש'פ :רעה ךיא
 .טעב ןיימ וצ רעטנענ ,רעטנענ
 ,יז זיא'ס :ףיוא ןגיוא יד ךַאמ ךיא

 .טעשטּפָאטס ןופ עביוט עבַאב יד

 רימ רעביא קירעיורט טרעטיצ יז

 :טנַאה רעדימ ַא טימ ךימ טעלג ןוא

 דרע יד דמערפ רימ ,לקינייא זיא'ס ,

 ".דנַאל שימעב ןיא ,גיל ךיא ואוו ,טרָאד

 שטייטס ,ןבעל עבָאב ,שטייטס, :ןיוטש ךיא

 ? דמערפ ןייז תמ ַא דרע יד ןעק יו

 ,םורַא ביל םיא טמענ סָאוװ ,דרע יד

 " .דמעה סָאד ףוג םעד יו ,רעגייטש א

 ,דניק ,םיתוטש טסלּפַאלּפ , :טלכיימש יז

 קירוצ טיצ יז ,דרע ענעגייא יד

 ,דרע ענעי רָאנ זיא ןגייא ןוא

 ",גיוו ןייד ךיז טעדיוהעג טָאה'ס ואוו

 -- רעה ןוא גיל ךיא .טדער ןוא טייטש יז
 ? םיורט ַא רָאנ רשפא ןוא ?רָאװ זיא'ס
 ,רעווש ןשיור רעטרעוו עריא ןוא
 .םיוב ַא ןיא ןגער רעד טשיור'ס יו
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 ףרַאש טמעטָא רעדיילק עריא ןופ
 : געוו ןופ טניוו רעטלַאק ,רעסַאנ ַא

 דָארב-שימעב ןופ ןיוש ךיא ייג זיא
 ".געט ןביז ןופ ןל-אמיק 8

 ּפָא ךימ טלעטש ןטכענ טָא, :טכַאל יז

 : ראדנאשז רעשיכעשט רעגנוי ַא
 -- םַאּפ ןטימ עזיוו יד ,תמ ,זייוו ---
 "? רַאנ םעד טָא וצ טשינ וטסגָאז סָאװ

 ,ףיט טמעטָא ,עגר ַא טגייווש יז

 .טעּפש ,סניימ דניק ,זיא'ס , .טגנילק רעגייז רעד

 טייוו זיא געוו רעד ,ןייג ןיוש זומ ךיא

 " טעשטּפָאטס ָאלָאק זיב עשרַאוװ ןופ

 : טקניוו יז ,ריט יד ףיוא טנפע יז

 .ָאטשינ זיא ןוא ?! טנוזעג ייז ,ונ,

 טנַאו רעד וצ םינּפ סָאד סיוא יירד'כ

 .ָאלב טרעמעד רעטסנעפ סָאד ליפ ןוא
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 ם כַאנרַאפ

 טייל עטלַא ייזוצ ןציז
 ,גנַאגרַאפנוז םייב

 טסעז וד ,עדלָאג :  רעטלַא רעד טגָאז

 ,גנַאל זיא ןטָאש ןיימ

 ."רענייד יוו רעגנעל עקשטעּפַאק ַא

 רַאנ רעטלַא, :עטלַא יד טעשטרָאװ

 רַאפרעד וטסיג סָאװ ,טעוועג ַא ייג'כ

 ."רעניימ ,רעגנעל זיא רעניימ זַא

 טע ,ענעדייג :רעטלַא רעד טלכיימש

 ,טעוועג סָאד ןליּפשרַאפ ךָאנ טסעוו

 ."ןענייוו וטסעוו ךָאנרעד

 רעבשיקעל, :עטלַא יד ךיז טסעכ
 רעוו ,ןענייוו סָאד טעוו רעוו ,גָאז

 "...ןעניימ ךָאנ ןעק ןעמ

 ףוס ַא ,ונ; :רעטלַא רעד טלכיימש

 ףיוא ךיז ביוה ,ןטסעמ עשז-רימָאל

 ."רענייק טשינ טעז'ס

 ,יוג-תבש רעד רָאנ ,טשינ רענייק,
 ,יולפ עלעסַאי ןוא סַאב עלערעב ןוא
 ."רענייא ןא ךָאנ ןוא
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 :לָאמַאכָאנ זיא .טונ טשינ .ןטסעמ ייז

 ,לָאצ ַא טימ רעגנעל זיא ןטָאש ןיימ

 ."עב ,עקשטעטלפא ,עב

 ,טינ וטסעז יצ ,רעגנעל זיא רעניימ ,ןיינ,
 ,דיי רעדנילב וד ,חרת רעטלַא וד
 ."ץב ,רעקשטעטלַא ,עב

 ,טעָאּפ םעד ןגערפ עשז-רימָאל ָאט

 :טעז ןוא טקוק ןוא ייברעד טייטש סָאװ

 "! גָאז ?וטסגָאז סָאװ

 ,םייל עטמלַא ןופ ליּפש סָאד זיא ןייש

 ,טייצ-ןעיסָא סנטָאש יד ןטסעמ סָאװ

 .גָאט ןופ דנַאר םייב
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 סַאג ןיא רעדניק עמערָא .רעבמעטּפעס

 ןברַאפ עקיטסברַאה טימ ךיז ןליּפש

 בוטש ןיא סעמַאמ יד זַא ,טשינ ןסייוו ןוא

 .ןבראטש עגר עדעי א ןענעק

 םױבלּפע ןַא ףיוא ףױרַא ןכירק ייז

 ,לּפע עקיטייצ יד ּפָא ןסייר ןוא

 טניוו-רעבמעטּפעפ רעד ןעוו ,ןכַאל ייז

 .לּפעק א טרעביושעצ ,לדנעטס ַא טביוהרַאפ

 ,סַאג ןיא ןטנוא טלקנוט טנווָא רעד

 ,סעטַאט יד םייהַא טײלגַאב טייקדימ יד

 ּפוז-לפָאטרַאק יד ּפָא ןסע ייז
 .סעטַאכ יד רַאפ טלמירדטנא ןרעוו ןוא

 םיײהַא ןפור סעמַאמ עטרעביושעצ

 ,ליּפש ןטסנעש עמַאס ןופ רעדניק יד

 ,גרַאב ןפיוא טלקנוט רעטסיולק רעד

 .לימ יד ּפָא טיה הנבל עבלַאה ַא

 ,םיוב ןופ ץיּפש ןפיוא ,ןביוא רָאנ
 ןוזטנװָא יד .לגניי א טציז
 רָאה יד ןוא רעדיילק ענייז ןָא טדניצ
 .ןופרעד טשינ טסייוו לגניי סָאד ןוא
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 ; סָאג ןיא ןטנוא טרעמָאי עמַאמ יד
 -- דניוו ןוא ייוו ,ןדיי ,טעװעטַאר,
 ,םיױבלּפע ןפיוא ,טרָאד ,ןטרָאד
 ."דניק ןיימ טהפרש ןוא טנערב

 ,ףיוא ןלַארּפ רעטסנעפ -- !רעסַאװ

 ,ּפערט יד ּפָארַא ןפיול ןדיי

 טגָארט רעדעי א ,רעדניק ,רעבייוו

 .ּפעט ,ןגורק ענעדרע ןיא רעפאוװ

 "! טרָאד ,ןטרָאד , -- "טשינ טעז ןעמ, -- "?ואוו,

 . םיוק ןעמעטָא ,ןרעטיצ ןטלַאטשעג

 טנייוו לגניי סָאד יו ,רָאנ ןרעה ןוא

 ,םיױבלּפֶע םענעשָאלרַאפ ןופ ּפָארַא
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 ןענניו םוצ דיל ךילטסעק ןײײא

 ןנָארּפ ןופ המלש בר ןופ

 ,דיי ךיליירפ ,קיטשול רעד ןיב ךיא
 ןגַארּפ ןופ המלש בר טנַאניג
 ,טייל עביל ץעניימ ,ךייא ליוװ ןוא

 .ןגָאז ןעגניד עשּפיה ליפ

 ,טשרערעלא רעבָא ,ךיא טכעמ ןונ

 ,ןבָאה ןיי ןעכזעלג ןייא
 ןייוו-רעדנוגרוב טיור ןעכזעלג ןייא
 .ןבָאל ןעמוג ןעניימ ןוא

 גניד ךילטסעק ןייא רָאג זיא ,ןייוו רעד

 ,ןעיימרעד לֵא זנוא טעט רע

 ןייו םוצ טייג רעד ןַאמ רעקַאװ ןייא

 .ןעיירפ םוצ דיימ ענייא סלַא

 ,ןייוו םוצ טייג רעד ןַאמ רעקַאװ ןייא
 ןגייר םוצ דיימ ענייא סלַא
 ,ןייוו רעכעב ןענייא רע טקנירט ןוא
 .ןגייווש רעמינ רע ןַאק ַאד

 טנייוו ןוא טכַאל רעד ,ןַאמ שירענ ןייא

 ןדנַאש וצ ןייוו םעד טכַאמ ןוא

 ,גָארּפ ןיא יה ןַאמ טדניפ ןרַאנ ןוא

 .ןדנַאל-ןגרעב-רעניה ןיא יו
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 ליטש רָאנ טציז רעד ןַאמ-םכח ןייא
 ,ןעגניד ןלַא רָאפ טקנירט ןוא
 ,דיימ שימלעש יד ,דיירפ יד זיב

 .ןעגניז קיטשול ןייא טגנַאּפנַא

 דיל םוצ ןייוו םעד טכַאמ ָאד רעד ןוא
 ,ןרעגַאב קנַאד ןייא ןָאק רעד
 דיל גיבלעז גאמ טָאג רעביל רעד

 .ןרעה למיה ןענייז ןיא

 דיל םוצ ןייוו םעד טכַאמ ָאד רעד ןוא
 ,ןדיירפ טימ טגניז ןוא טקנירט ןוא
 ,געוװ-רעדנַאװ ןענייז ךָאנ טדניפ רעד
 .ןדעדג םעד ןיא טרָא ןייא
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 םנילײרפ עטלַא

 סניליירפ עטלַא .רעבמעטּפעס

 קרַאּפ ןיא םורַא ןריצַאּפש
 ,ריטסַאנָאמ םוצ ןקילב ןפרַאװ ןוא
 .גרַאב ןפיוא טלקנוט סָאװ

 ןצרַאה ןפיוא טגָארט עדעי ַא

 דלָאג ןופ למלצ ַא
 :ןײרַא ךיז ןיא טנייווש עדעי ןוא

 .טלָאװעג טָאג טָאה ױזַא

 ןרעה ייז ןעוו ,רָאנ ןרעטיצ ייז

 ,דניק א ןופ ןענייוו סָאד

 ןרעטש רעדנָאלב ַא תעב

 ,טניוו ןטימ ךיז טליּפש

 ,רעפיט טרעוװ טנװַא רעד רעמ סָאװ
 ,טירט ערעייז רעזעוורענ ןרעוו
 ןעמענ ןוא םייהַא ןעייג ייז
 :טימ רעדיילק ערעייז ןיא

 ןזָארג ענעטינשעג ןופ היר םעד

 ןייוועג עניד סָאד ןוא

 ןבילברַאפ זיא סָאװ ,דניק ַא ןופ

 .ןײלַא קרַאּפ ןטעּפש ןיא
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 לצעק א טרַאװ רעדעי ףיוא
 ,דנַאב ןעָאלב ַא טימ
 ךעלימ עלעסיש ַא רַאפ טקעל סָאװ
 .טנַאה יד עטסָאבעלאב רעד

 ,ענַאקיא יד טייטש לקניוו ןיא

 ,טנערב לצינַאק ןרוּפרוּפ ַא
 ,עמַאמ רעקילייה רעד ןופ סיפ יד ייב

 .טנעקרעד דניק ןופ רעצ םעד טָאה סָאװ

 עװַאק ןוא רעטוּפ ןוא טיורב
 ,טױרב-טנוװָא ייז ןסע
 רעמייב יד ןשיור ןסיורד ןיא
 ,טיוט ןופ ןוגינ ןסייוו םעד

 ןטעב יד ןיא ךיז ןנייל ייז

 ,ןייא ךעלעמַאּפ ןפָאלש ןוא
 םולה רעייז ןיא ףיוא טצילב
 .ןייש-ןרעטש רענעדלָאג ַא

 ,ןרעטש סעד ךָאנ ייז ןעייג
 !קילג :טפושיכ ןוא טקניוו סָאװ

 ןלַאטש ץעמערַאװ ןיא ןעינק ןוא

 .גיוו רעקילייה רעד רַאפ



 ליַאלַאב ןוא ריל

 5 ענָאם

 טרָאװ ןראפ רעפיט -- ס'עגר ןענַארַאפ

 ןעניפעג טשינ ןושל ןייק ןענעק ייז לייוו ןוא

 ןעניז ןופ ּפָארַא בור סָאד ייז ןעייג

 .דרָאמ טרעוו ,ךיז טלדנַאװ טייקנייש רעייז ןוא

 ןבעווש ייז ,ןרעטיצ ייז ?טסרעה וד ! ךרָאה

 -- טניױװיטנװָא ןטסליטש םענופ רעליטש

 ,דניק-רסיק ַא זיא עגר עדעי ןוא

 .ןבעגעגּפָא טנװָא םעד ןיורק יד טָאה סָאװ

 ,עניורק יד .טכילפ ןייד םענרַאפ !םעַאּפ ףיוא ייטש

 ןענַאיוװרַאפ טשינ ייז זָאל .ענייד ןענעז ייז

 .ןעניווו עטיוט יד ואוו ,םירבק עמוטש ןיא

 ױענַאּפש עקנילפ סָאד ,דרעפ-לגילפ סָאד לץנש םייה

 !ןעניורק ענערױלרַאפ ןופ טייקנייש יד םיוא גניז

 .ןענױלַאב ךיד ןלעוװ ,רעטעג יד ,ייז ןוא
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 ײמַָאלָאק עיצַאטם רעד ףיוא

 ײמָאלָאק עיצַאטס רעד ףיוא
 ,הדע רעצנַאג ַא ןשיווצ
 ,ייווצ סנטָאש טרעקיוהעג ןעייטש
 .עדייז ןיימ ןוא עבָאב ןיימ

 טסרעה וד ,לדנייש , :עדייז רעד טגָאז
 -- ןענערב ןגיוא ענייז ןוא --
 ,טסַאג וצ טמוק לקינייא רעזנוא
 ?ןענעקרעד םיא רימ ןלעוו ױזַא יו

 טגיוועג גיוו ןייז טָאה עוװָאכ ןעוו לייוו
 ןגעלעג עדייב ןיוש רימ ןענעז

 טניוו ןרעטנוא ,ןזָארג יד רעטנוא
 .ןגעוו יד ןופ טייז רענעי ףיוא

 טנעה עריא ןיא ,עבָאב יד טלכיימש

 -- ןעמולב לטניב ַא טרעטיצ

 סָאװ וצ ,המהב, :עדייז רעד טמורב

 "?ןעמונעגטימ סָאד וטסָאה

 ,ןיורק קיציא ,בָאה'כ, :עבָאב יד טגָאז
 ,ןסירעגּפָא דלעפ ןיא ןעמולב יד
 ביל עקיטנייה ייב עדָאמ ַא זיא'ס

 ."?ןסירגַאב וצ טסַאג ַא ױזַא



 עדַאלַאב ןוא ויל 4

 ויטָאמָאקָאל ַא טיירש'ס .ןגייווש יז

 "?ןעמוק רע טעװ יצ ?רע טמוק יצ,
 טנעה ערַאד סעבָאב רעד ןיא ןוא
 .ןעמולב לטניב סָאד טרעטיצ

 !ַאוויוא -- זיא ,ןעמ טגָאז ,לקינייא סָאד ,

 ,ןעמַארג ןיא רעקַאנק ענשזַאװ ַא
 טנייוו ןוא טרעטיצ ןעמַארג ענייז ןיא

 ."ןעמַאמ ןייז ןופ המשנ יד

 ּפָאק םעד קעװַא טיירד עבָאב יד
 .ןעמונעגרעביא סעּפע טימ
 טנעה עריא ןיא ,טנייוו עכַאב יד
 ...ןעמולב לטניב סָאד טרעמיצ
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 דרָאמ-טסבלעז

 .לעטָאה ןופ רעמיצ ןיא .טכַאנױטימ

 .ווירב םעד ןוא גניניורב םעד טכַארטַאב רע

 ,ףיט ןוא רעווש טמעטַא רע "! רעניַײמ לרוג

 לעווש רעד ייב ןרעיול סנטָאש יד

 "...גָאז ,רעטסביל ,ןגרָאמ ןפיוק רימ טסעוו,

 טעב ןיא קידנניל טרעדױלּפ לרָאּפ ַא
 טדער ןעמ טסָארּפ יו ןוא .רעמיצ ןטייווצ ןיא

 .גָאט :עדנעגעל רעסייוו ,רעטייוו רעד ןופ

 גנַאל עגר עפיט ַא טכרָאה ןוא טייטש רע

 קנַאדעג 8 טרעמעד םיא ןיא ףיט ןוא

 ,טיורב ןוא טכיל :טושּפ ןוא טסָארּפ

 .טנַאו רעד וצ טלפייווצרַאפ ךיז טעילוט רע
 טנַאה עטכער ענעגייא יד טָאה'ס רָאנ
 טיוט :טּפשמעג לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא
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 דלָאנ רעבמעטּפעס

 ,ןאמערָא רעד ,ךיא .דלַאנרעבמעטּפעס
 ,ןענופעג טכירעגמוא ךיד בָאה סָאװ

 דיירפ רַאפ ןייוו ןוא ריד וצ גניז
 .ןעניר עניימ ןרערט יד זָאל ןוא

 דנעלב םעד-טָא ךָאנ טרָאגעג ןבעל א

 ,ןרָאװעג סע זיא לָאמאטימ ןוא

 -- טנעה יד טימ םנפיוה יד רַאש ךיא
 .ןרָאי עניימ עלַא רַאפ טסיירט ַא

 ןָאגַאּפרַאה א יו .דלָאג-רעבמעטּפעס

 ,ןטיהַאב ןוא ןטיה ךיד ךיא לעוו

 ,ןַאמערָא םעד רכש רעפיורג ,וד

 .ןטילעגסיוא טָאה רע סָאװ םעד רַאֿפ

 ןיירא ךיז ןרַאש טָא .ןיוש טלמוט ןעמ
 ,ןרעטרַאּפער עקיטניוו חנחמ ַא

 ,טנעה יד ןיא סרעדניליצ יד ,ןסיורדניא
 ןרענָאילימ יד ּפָא ךימ ןטרַאװ
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 ייברַאפ ןרעטַאלּפ רעבייוו ,רעכייוו ןוא
 ןלירּפא ןצעביז יו טלכיימש עדעי ןוא

 ...ןָאש ןסיוו יז ...ָאי ונ ...ץנעלעפקע

 ...ןליוו יז ןעוו ךילדנעטשרַאפטסבלעז

 ךיש עטיירדעגסיוא טימ ןטעָאּפ
 ,ןגיובעג קידהענכה רימ רַאּפ ןעייטש

 ,טניה יוװ ךימ ןקעל ערעייז רעדיל יד
 ןגיױא עמָאכַארט ,ערטיכ יד ןיא רַאנ

 .דלָאג-רעבמעטּפעס ןיימ ,דלָאג ןיימ טלקניפ
 .ןפיױלטנַא ףרַאד ןעמ ,סייוו ךיא ,ליפ ךיא

 רעבירַא םױלּפ םעד גנירּפש , רצוא םעד ּפַאכ ךיא
 ןפיוה עדמערפ רעביא םערוטש ַא יװ ןוא

 .קעווַא .דלַאװ םוצ קעווַא ךיז ךיא גָארט

 ןלייה יד ןופ רענייא ןיא ךיז ןטלַאהַאב

 ,דלַאגרעבמעטּפעפ ןיימ ,דלָאג ןיימ טרָאד ןוא

 .ןלייצרעביא רעגניפ עקידנרעטיצ טימ
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 ײמָאלָאק ןוא טעשטּפָאטס ןשיוװצ

 ײמָאלָאק ןוא טעשטּפָאטס ןשיווצ

 (ןרָאײ-רעדניק עניימ ןופ דיירפ עליטש ,ַא)

 -- טגייווש ןוא עינלעק רעד ףיוא טציז עדייז רעד

 .ןרָאפ רימ ןוא !ָאיװ ,ןַאטשַאק ,ָאיוװ

 ,געו עזַאּפ סעברעוו עגנוי יד

 -- ןגייווש ןוא םורפ ןרעטיצ

 טריובעג עברעוו עטלַא ןַא ,עז ךיא

 .ןגייווצ יד ןשיווצ הנבל יד

 ,טגייווש עדייז רעד "!עדייז בוט-לזמ ,

 -- רעלענש ,רעלענש ןפיול דרעפ יד

 טנַאמש טימ סעדגַאי עצראווש ךיז טמולח רימ

 .רעלעט-הנבל ןסייוו א ןיא

 טניוו רעד טלּפַאלּפ'ס .טגייווש עדייז רעד

 ,ןלייה ןוא גרעב ,רעדלעוו ןופ

 גנוי זיא טניוו רעד ,טלַא זיא עדייז רעד

 .ןלייצרעד וצ ךס ַא טָאה ןוא

 ,םיורג זיא הנבל יד .רעה ןוא למירד ךיא

 -- יינש יוװ קיטכיל ןגעוו יד

 טפיול עדייז רעד ? דרעּפ יד ןענעז ואוו

 .ײמָאלָאק ןוא טעשטּפָאטס ןשיווצ
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 ךעלרעטסעוװש ײוװצ

 ,טעב ןיא ןגיל ךעלרעטסעווש ייווצ

 -- טדער ןוא ענייא טלּפַאלּפ

 ?סָאװ רעגייטש א

 ַָאלב זיא למיה רעד,
 -- זָארג סָאד ןירג ןוא

 "?ןביל יד טָאה ברַאפ ַארַא'ס

 ; םיוק עטייווצ יד טרעטסילפ

 ,םיורט ןיא ןעזעג יז בָאה'כ"
 ."?ןסעגרַאפ בָאה'כ רָאנ

 : טדער ןוא ץענייא טלּפַאלּפ
 ! רעה ,לרעטסעווש ,

 ,םיז גינָאה רעד ,שרַאק יד רעטיב

 -- רערט יד ןצלַאזעג
 "? ץביל יד טָאה םעט ַארַא'ס

 : םיוק עטייווצ יד טרעטסילפ

 ,םיורט ןיא טליפעג םיא בָאה'כ;

 ."?ןסעגרַאפ בָאה'כ רָאנ
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 ,דָאש ַא זיא ,טעָאּפ םעד ,רימ ןוא

 דָארג ךעלרעטסעווש יד ןטלָאוו'ס ןעוו

 -- ןעקנעדעג ןעוועג

 ,טניירפ עביל ,ךייא ךיא טלָאװ

 טנייה לדיל רענעש ַא

 .ןעקנעש ןוט ןוטעג
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 םנטָאש

 עליטש ,עקיד'הענכה סנטָאש ןענעז עבטב

 -- טניה יו ךיד ןטיײלגַאב ,סנסופוצ ריד ןגיל ייז

 דניק סלַא טרעהעג ךיד ןבַאה ייז !קנעדעג

 .הליפת עטשרע יד ןיינ-ןפָאלש ןרַאפ ןעשטּפעש

 ,דרע יד טָארַאפ טכיל סָאד ןעוו ,דימת ןוא

 -- עליק ,ענעטעמאס יד ,ןייג וצ ייז ןעמוק

 ןליפַא ןרָאד ןטסדנימ םעד ןגערפ טסגעמ

 .טרערטעג טשינ טפַאשביל רעייז םיא ףיוא טָאה'ס יצ

 םיאנוש ריד ייז ןרעוו םיוק ! טשינ ייז ץייר ,ָאמ

 םינּפ סָאד ריד ןשעלרַאפ ,גיוא סָאד ריד ןדנעלב ןוא

 -- ןטלַאטשעג רעטנזיוט טימ ךיד ןקערש ןוא

 ןגָאירעד ךיד ןלעוו ייז ,טסליוו וד ואוו ןפיול וטסגעמ
 ןגָאטרַאפ ןוא ןטכַאנרַאפ יד ןשיווצ ןוא
 .ןטלַאהרַאפ ּוװ ץעגרע ,ץעגרע ךיד ייז ןלעוו
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 טפַאש ביל
 ןרעבמיא .י .ש

 ,גרעב עטיינשרַאפ ףיוא ןשריה עקנַאלש

 הנבל יד ןעּפעשטרַאפ רענרעה ענרעבליז יד

 יז וצ טוג זיא הנבל יד ןוא

 .טירט-סיפ ךָאנ ייז טייג .ייז טיה ץמַאמ ןיימ

 .ןעכוינרעד טשינ ןלָאז דלַאװ ןיא ףלעוו יד

 .יינש ןפיוא ןרוּפש יד יז טשעלרַאפ

 ,טיוט ןרָאי טניז ןיוש זיא עמַאמ ןיימ

 םיור ןיא םורַא טייג טפאשביל ריא רָאנ

 ,טניוו ןרַאפ סמערָא ענעפַא טימ

 ,ןזָארטש יד ןופ ורמוא םעד ןייא טרעפעלש יז

 ןזָאה עניילק יד "גיוא טוג, א ּפָא טכערּפש

 ."דניק, יז טפור למירעוו עטסדנימ סָאד ןוא

 .ןעור רבק ןיא טשינ יז טזָאל טפַאשביל יד

 ןרעטש יד רַאפ הניחת יד יז טנפע טָא
 .ןרעהרעד יז לָאז טָאג זַא ,טגָאז ןוא טגָאז ןוא

 ..ןרערט עריא ןטכייל םולח ןיימ ןיא
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 ןשָארנ םענרעּפוק םענופ עדַאלַאב

 ןעלטָאנ

 ,טכַאנ עקַאט זיא'ס, :רעדנילב רעד טמורב

 -- "טירט עניימ רעטניה סנטָאש יד ליפ ךיא

 טילפ עקנירעטַאק רעַָארג ןייז ןופ ןוא
 ,דיל סָאד -- סױרַא בלַאװש עקנַארק ַא

 ףיוה וצ ףיוה ןופ טעמושזעג טָאה סָאװ

 דיי ןדנילב םענופ לסקַא ןדנילב ןפיוא

 .דימ ןוא ליטש לגילפ יד טימ טרעטיצ ןוא

 ,ןיימ ךיא ,סָאבעלַאב , :בלַאװש יד טרעטַאלפ

 ."ןייג וצ םייהַא טייצ ןיוש זיא'ס זַא

 ,טראװ ,עגר א טרַאוװ, :רעדנילב רעד טמורב
 ."טרָאנעגּפָא טָאה גָאט רעקיטנייה רעד

 ,טנַאה ןייז ןיא טלקניפ ןשָארג רענרעּפוק ַא

 .דנאל-רעגנוה ןופ סורג רעליטש א

 סױרַא טנַאה ןייז ןופ ןשָארג רעד טילפ
 .זיוה ןכייר םענופ ןביוש עקיטכיל יד וצ



 לדַאלַאב ןוא ריל 8

 שיט ןטקעדעג םייב ריבג רעד טציז
 .שיפ ןוא סעמיצ ,סנטָארבעג טימ טקעמש'ס ןוא

 ןיילק ןוא טיור הנבל ַא ,ַאּפַאּפ ,עז,

 ."ןיירא זנוא וצ ביוש רעד ךרוד ליוו

 ,אש ונ ,אש ונ, :ריבג רעד טלכיימש

 ."ַאזא רַאנ א ןוא דיומ עסיורג ַא

 ,רעסערג ,רעסערג ץילַא טרעוו יז ,אּפַאּפ ,עז,
 ."רעסעמ ַא -- ףרַאש ןוא זייב ןצילב ןגיוא יד

 :סַאלב שזַא טרעוו ןוא ריבג רעד טקוק

 !"סַאג רעמערָא רעד ןופ לציּפש ַא זיא'ס,

 טנערב'ס -- טליפ רע ןוא !"גנַאהריפ םעד ּפָארַא טזָאל;

 .טנעוו עלעקנוט יד ףיוא ןשָארג רענרעּפוק רעד

 טנערב'ס -- טליפ רע ןוא !"טכיל סָאד טשעלרַאפ,

 .טנעה ענייז ףיוא ןשָארג רענרעּפוק רעד

 טצילב לגיּפש ןסיורג ןיא ,ַאּפַאּפ ,עז,
 טציא ןוא .ןשָארג רענרעּפוק רעטייווצ ַא

 ",..טרָאד לגיּפש ןיא ןשַארג רעטירד ַא
 .טרָאװ ןייק טשינ טדער ןוא ריבג רעד טייטש
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 טציז לגיּפש ןדעי ןיא יו טעז רע
 .טצילב ,טלקניפ ןוא ןשָארג רענרעּפוק א

 ? טייג רעוו ? טייג רעוו .טירט ךיז ןרַאש טָא
 .טייהרעליטש ,ליטש טירט ךיז ןרַאש סע

 סױרַא ךיז טלייש רעטצניפ רעד ןופ ןוא
 .םיורג ןוא שיטסנעּפשעג ,דיי רעדנילב ַא

 טינק ןוא ךעלעמַאּפ ןקעטש ןטימ טּפַאט רע
 דימ רעדינַא לגיּפש ןטשרע ןרַאפ

 סױרַא ןשָארג םענרעּפוק םעד טמענ ןוא
 .םיורג ןוא שיטסנעּפשעג ףיוא ךיז טביוה ןוא

 טינק ןוא ךעלעמַאּפ ןקעטש ןטימ טּפַאט רע

 .דימ רעדינַא לגיּפש ןטייווצ ןרַאפ

 סױרַא ןשָארג ןטייווצ םעד טמענ ןוא
 .םיורג ןוא שיטסנעּפשעג ףיוא ךיז טביוה ןוא

 טינק'ס ןוא לגיּפש רעטכַא רעד זיא טָא ןוא

 .דיי רעד רעדינַא לָאמ ןטכַא םוצ

 סױרַא ןשָארג ןטכַא םעד טמענ ןוא
 .םיורג ןוא שיטסנעּפשעג ףיוא ךיז טביוה ןוא
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 ,ריט יד זיא טָא ןוא ןקעטש ןטימ טראש רע
 .ריבג רעד ךַאנ םיא ןקָארשרעד ןוא ךיילב טקוק

 ּפערמ יד ּפָארַא ךיז טרַאש סע יוװ ,טרעה רע
 .ּפערט יד ּפָארַא ,דיי עדנילב רעד

 ףיוה םענופ ןטימ עמַאס ןיא רע טייטש טָא
 ףױרַא ןגיוא עדנילב יד טימ טצָאלג ןוא

 טצילב ,טלקניפ סָאװ ,רעלָאט םענרעבליז םוצ
 .טציא זיב ןָא קיבײא ןוא קיביײא ןופ

 ףיוה לקניוו ןיא עקנירעטַאק יד טייטש
 .ףיוה לקניוו ןיא -- טלעק רַאפ טרעטיצ ןוא

 ,ןיימ ךיא ,ליוו ךיא ,טכַארמ ךיא סָאבעלַאב
 ."ןייג וצ םייהַא טייצ ןיוש זיא'ס זַא

 ,טרַאװ ,עגר א טרַאװ, :רעדנילב רעד טלכיימש
 "...טרַאנעגּפָא טשינ טנייה טָאה םולח רעד

 ,דיל סָאד טליּפש ןוא ןייא ךיז טרעקיוה רע ןוא
 .דיי ןדנילב םענופ דיל עקירעיורט סָאד
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 ןדנובַא גַאװ

 קילייה ןענעז ןוא ןקרַאּפ יד ןיא ןפָאלש ייז

 .ןרעטש ןָא טכענ ןופ טייקילייה רענעי טימ

 ןרעהרעד לָאמַא ןעק רָאנ טניוו רעסעוװרָאב ַא

 !קיליײה :ןסיוו ןוא ףָאלש םענופ ןדייר רעייז

 םייה רעייז ןטלַאהַאב םולח ןיא ןבָאה ייז

 ,עביל רעסיורג רענעי טימ ביל יז ןבָאה ןוא

 עבירט טכענ:טסברַאה ךרוד ןלַאדנַאס ןיא טייג סָאװ

 .םייל ןופ ךעלעזייה יד דלָאג טימ טמױזַאב ןוא

 ןגער םעד ןוא סנקלָאװ יד טימ "וד רעּפ , ןענעז ייז

 רעדירב עטוג עטלא ענעריווושעג ןוא

 .ןגעוו עמורק ןוא עכיילג עלַא טימ

 רעדיל יד ייז ןעגניז ,קיטעמוא ייז טרעוו ןוא

 ןדַאלַאב עקיטסברַאה ענייש יד ןוא

 ! ןדַארעמאק עיירטעג ,ָא ,רעגנַאמ קיציא ןופ
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 עיצוקעוקע

 .דייז רעטשטיינקעצ ָאלב יוװ ,גנורעמעד-ןגרָאמ יד

 טָאפַאשע םייב טראו ןוא טייטש ןילת רעד

 .טָאג רעגנוי ַא יו ,ןייש ןוא קירעיורט

 .טייצ יד טקַאט-קיט ץלָאה ןיא םערָאװ ַא יו

 רעטכעוו-הסיפת ייווצ .טננילק לקעלג-הסיפת סָאד

 ,טנעווקילעד ןעָארג םעד סױרַא ןריפ

 טנעה ענייז ףיוא רעווש ןעגנילק ןטייק יד

 .רעכעד יד ףיוא ןרעשטיווצ ןעלרעּפש יד ןוא

 ,טלַאטשעג עטסנרע עצרַאוװש ַא ,שיט םענירגנ םייב

 טלַאק ןוא ףרַאש טזעל ןוא רעקיווצ םעד ןָא טוט

 .קסּפ םעד לָאמ ןטצעל עמַאס םוצ

 טרעה רע ןוא טרעקיוהעג טייטש רעדרעמ רעד

 דרעפ ןופ לַאטש ַא ןיא ןברק ןייז טעז ןוא

 .קַאה סנילת ןֿפױא לַארטשנוז ןטיור א ןוא
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 יורפ עקידנפיולטנַא

 טעב סָאד טייטש לקניוו ןיא .טקוק ןוא טייטש יז

 ,דמערפ ענדָאמ ױזַא טנייה ריא זיא'ס ןוא

 דמעה-ןציּפש ןיא טשינ לָאמנייק טלָאװ יז ךיילג

 .טעלג ןסייה ןייז טליפעג ,טרָאד ןגעלעג

 טנַאה רעד ןיא עקזילַאװ יד טמענ יז

 ,ןייג ןסָאלשטנַא ןוא טסעפ ךיז טזָאל ןוא

 ,ןייטש עגר א טביילב ןוא ריט יד טנפע יז

 .טנַאמרעד ךיז סעּפע ןָא טלָאװ יז ךיילג

 קילב ריא םוא טעשזדנַאלב'ס .םוא ךיז טרעק יז

 -- קירוצ ,רעהַא ,ןיהַא -- טנעוו יד רעכיא

 .טנַאװ רעד ףיוא לגיּפש רעד טננעה טָא

 .ּפָאק רעצלָאטש ,רעגנוי ריא ףיוא טרעטיצ'ס ןוא
 ּפָא טקעמ .וצ לגיּפש םוצ טייג יז
 .טנַאה רעסייוו ,רעניילק רעד טימ דליּב-לגיּפש ריא
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 עקנעדָארָאה ןופ סחנּפ 'ר רעטלַא רעד

 ןרֿפוס .א .ש

 עקנעדָארָאה ןופ סחנּפ 'ר רעטלַא רעד

 : רעיוט ןרַאפ ןייטש טנווָא ןדעי טגעלפ
 החמש ליפוצ זיא בוטש ןיא ןיבר םייב
 .רעיורט לסיב ַא ןּפעש ןעמ ןעק סַאג ןיא

 מַאדלָאס ןטכילרַאפ ,ןגנוי םעד ,ךימ ןוא

 :טננעגַאב לכיימש 8 טימ רע טָאה

 ,טעָאּפ רעטיירדעצ ,רענלָאק םעד ףיוא לעטש,

 ."טנגער עס זַא ,ךָאד טסעז וד

 ! ןווַאד ַא ןּפַאכ םוק, : תונצל טימ ןוא

 .רודיס םעד ןסעגרַאפ אמתפמ ,ַאוודוא

 ּפָאק םעד טסיירדרַאּפ ,טסייוו ןעמ ,רזממ

 ."רעדיל ענייד טימ רעטכָאט סניבר םעד

 ןטלַא ןא גלָאפ ,עז, :טסנרע רעדיוו ןוא

 ,דובכ לסיב ןייד ןיוש ןוא טיה ןוא

 -- השעמ עבלעז יד זיא'ס ? ןציבר יד

 ."דוד ןנמ א טימ טסניימ וד ,הטוש

 ,טיוט סחנּפ 'ר רעטלַא רעד זיא טציא

 םלוע-תיב ןטנעָאנ ,ןביל וא ףיוא טפָאלש רע

 ,לַארּפַאק רעטּבילרַאפ ַא ןיוש ןיב ךיא ןוא

 .םלוג רענעגייא רעד רָאנ ,גנַאר רערעכעה ַא
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 ,טניוו ןוא לּפענ ןסיורד ןיא .טסברַאה זיא'ס

 -- רעטסנעפ יד ןיא טקיוּפ ןגער רעד

 רידנַאמָאק ןשידַאלַאב םעד ,רימ רַאפ

 .רעטסנעּפשעג יד ייברַאפ ןרישרַאמ

 ,דרָאב ענרעבליז 'סחנּפ 'ר טרעטיצ טָא

 :לסקַא ןיימ ףיוא טנַאה יד רע טגייל טָא

 טסקאו ןוא טסקַאװ ,ערָאהעניײק ,םש ןייד

 ."ןסקַאו טשינ ליוו לכש רעד רָאנ



 לדַאלַאב ןוא דיל

 דיל-נרַאב

 לָאט ןופ ךעלרעייפ עטיור יד

 .םייהַא גרעב יד ןופ ךוטסַאּפ םעד ןפור
 טיילפ ןייז ןיא ןוגינ רעליטש רעד

 .ןיילק וצ גרעב יד ןיא טכַאנ רעד רַאפ זיא

 טָאראב ס'טָאג ףיוא רעביא רע טזָאל

 .ןרעטש יד ןוא טייקליטש יד ,גרעב יד

 .טעּפש ןיוש .וצ ךיז טלייא רערעדנַאו רעד
 ,ןרעה וצ טירט ענעגייא יד טקערש םיא
 טעבעג ןייז טלמַאטשעגּפָא ןיוש טָאה רע
 .ןרערט יד םיא ןגרַאוװ'ס יו טליפ ןוא
 .ןיימש םיא ץרַאה סָאד טביילב ,עגר ַא ךָאנ ,טָא

 -- ןיילַא ,סיוא טזייוו ,טסייוו רע -- ןביולג ןייז

 ,ןיילק וצ גרעב יד ןיא טכַאנ רעד רַאפ זיא

 טָארַאב ס'טָאנ ףיוא רעביא רע טזָאל

 .ןרעטש יד ןוא טייקליטש יד ,גרעב יד

 ,עדנעגעל יד דחּפ רעד טניּפש לָאט ןיא ףיט ןוא
 ,ןרעב ןופ ןוא םידש ןופ ,טכיל עקידנשָארג ייב
 ןרעלק ייז .גרעב יד ןופ תולכ עסייוו יד טעז רע

 ,ןרַאפעג סיוא רעסַאװ םענופ ןשיור םייב

 ןראנרַאפ ןוא ןריפרַאפ ,ןדנעלב וצ ױזַא יו
 .סעטַאכ יד ןופ רעדניק עדנָאלב יד
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 ןכורּפש ןגָאז ייז ןוא סעמַאמ יד ןרעטיצ

 סעטַאט עקידרעב ,עכיוה יד ןוא

 .ןעמָאנ םייב טָאנ ןָא ליטש ןפור

 גרעב יד ןיא טרעדנַאװ ןיילַא טָאנ ןוא
 .ןעניגַאב ירפ זיב טכַאנ עצנַאג יד

 ,ירפרעדניא ךָאנ ןַאק רענייא רעדעי ןוא
 ימ ןַא ,גרעב יד רעביא קידנרעטעלק
 .ןעניפעג טירט ענייז ןופ ןרוּפש יד
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 די םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ָאלב זיב ָארג ןופ ןעננַאנרעד זיא סָאװ

 ףיוה ןיא סעװרָאב טייטש רָאיַאק רעָארג רעד

 ,ןַא רעטסנעפ ןטסמערָא םעד ןיא טּפַאלק ןוא

 דיי רעמערָא רעד ףָאלש םענופ ףיוא ךיז טּפַאכ

 .ןַא םישובלמ עָארג יד טוט ןוא

 טמענ ןוא לסקַא ןפיוא עברַאט יד טניילרַאפ

 טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןעַארג םעד

 טירט עכעלעמַאּפ טימ ןייג ךיז טזָאל ןוא

 .דנַאנַאבלַאז ךַאילש ןעָארג ןטימ

 טרעוו טײקָארג יד ןוא טייג ןוא רֶע טייג
 ;רעוװש ױזַא יילב יו ןוא רעטכידעג

 ,דיי רעָארג ,רעמערָא רעד קירעיורט טרעוו
 .רערט ַא טלקניפ ןגיוא ענייז ןיא

 ליטש ךיז טלקייק סָאװ ,רערט עסיורג ַא

 -- ןײרַא דרָאב רעָארג ןייז ןיא ּפָארַא
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 דיי םענופ דרָאב עָארג יד קיטכיל טרעוו

 .ןייש םענרעבליז ,םעניד ריא ןופ

 ? רערט ַא ןופ רעבליז סָאד טקעלק סָאװ רָאנ

 .רעמ יז ָאטשינ ןוא ייווצ ןוא עגר א

 םיוב ןעַארג א ייב קעוװַא ךיז דיי רעד טלעטש

 :לוק ןפיוא הליפת ַא טגָאז ןוא

 ּפָא טײקָארג יד קעמ !םלוע לש ונובר,

 לָאז ןוא .ןגעוו עניימ עלַא ןופ

 טלעוו רעד רעביא רעדנַאװ ןוא לגָאװ ןיימ

 ."טלעהעגפיוא ןוא קיטכיל שטָאכ ןייז

 ,גנירג םיא ץרַאה סָאד טרעוו ,הליפת יד טקידנעראפ
 -- גנילרעטעמש רעָאלב ַא -- הליפת יד

 ָאלּב לטניּפ ַא --- םיא רַאפ טרעטַאלפ
 .ָארג ןיא ָארג ןופ טפַאשדנַאל רעד ןיא

 ,טייג ןוא דיי רעמערַא רעד רעטייוו טייג
 טייטש ןגעוו יד ןשיווצ רע טעז

 לעווש רעד ףיוא ןוא הינסכא עָארג א

 .דיילק ןעָאלב א ןיא יורפ עדנַאלב ַא
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 ,סיורג ןוא קיטשרוד דיי ןופ ןגיוא יד ןרעוו

 .םיוא טײקָאלב יד ןגיוא ענייז ןעקנירט

 ,דיי 'ר ףלעה טָאג, : יורפ עדנַאלב יד טגָאז
 .דימ ןגעוו יד ןופ עדַאװַא טנעז ריא

 ,ןײרַא זנוא וצ לייוו ַא ףיוא טמוק ָאט
 ".ןייוו יא טיורב יא גונעג ןבָאה רימ

 ,טנעה עדימ טימ ריט יד טנפע רע
 .טנעוו עטכעלַאקעג-ַאלב טימ בוטש ַא

 זיוה ןופ סָאבעלַאב רעד טציז לקניוו ןיא
 סיוש ןפיוא לקיניזימ סָאד טלַאה ןוא

 ךיירגיניק ןעָאלב ןופ םיא טלייצרעד ןוא

 .ךייט ןעָאלב ַא טימ טלטרַאגענמורַא

 .דימ טיײקָאלב ןופ טרעוו ןוא דיי רעד ןייא ךיז טרעה
 .דימ טײקָאלב ןופ --- טלמירדטנַא טרעוו ןוא

 ,ָאלב זיא געוו רעד ןוא -- געוו א םולח רעד טניּפש
 .ָאלב זיא עברָאט יד ןוא ָאלב זיא ןקעטש רעד

 ָאלב זיא ,ייברַאפ טילפ סָאװ ,לגיופ רעד ןוא
 .ָאלב זיא ךייט רעד ןוא דלאו רעד ןוא דלעפ סָאד ןוא
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 ,יורפ ןייז טפַאג'ס ןוא רעקנעש רעד טּפַאג
 יולב סָאד סױרַא דיי םעד ןופ טרַאּפש'ס יו

 סױרַא ךיז טרַאּפש ןוא רעמיצ סָאד ןָא טליפ ןוא

 .זיוה עצנַאג סָאד טיײקָאלב טימ ןייא טליה ןוא

 טנייוו ןסיורדניא ?טסרעה וד ?טנייוו רעוו
 ;דניק ַא טנייוו'ס יו ,געוו רעָארג רעד

 ןײלַא טזָאלעג ךימ דיי רעד טָאה סָאװרַאּפ
 "פ טניוו ןטימ רקפה ףיוא ןסיורדניא

 ,דיי 'ר ,ףיוא טייטש , : דיי םעד רעקנעש רעד טקעוו
 ".ךייא ףיוא געוו רעד טראו ןסיורדניא

 טייטש רע :דיי רעד םולח ןיא טלכיימש

 .ךיירגיניק ןעָאלב ם'נופ רעיוט םייב

 טעז ןוא רעיוט םעד ףיוא רע טנפע טָא

 .טעטש ץעָאלב יירד עטשרע יד לָאט ןיא

 ,יורפ ןייז טפַאנ'ס ןוא רעקנעש רעד טפַאג
 יולב סָאד סױרַא דיי םעד ןופ טרַאּפש'ס יו

 סױרַא ךיז טרַאּפש ןוא רעמיצ סָאד ןָא טליפ ןוא

 .זיוה עצנַאג סָאד טײקָאלב טימ ןייא טליה ןוא
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 ,ילפ ןוא למַאטש ןוא למרומ טרעוו טײקָאלב יד ןוא
 ; יה טשינ ןופ גנַאזעג ןוא שיור ןוא רעטסילפ

 םיוב ןוא םַאטש ןוא גייווצ ןוא טאלב טרעוו

 .םיורט רעביא םיורט ןוא דלַאװ ןוא ןקלָאװ

 ,םי ןוא ךייט ןוא עילַאװכ טרעוו טײקָאלב יד ןוא

 ,םַארג רעקילייה ןייז ןוא דוס ןופ גנונַא

 ,דיירפ ןוא ץנַאט ןוא עּפוט ןוא טָארמ טרעוו

 .טייקיבייא ןוא דיירפ רעביא דיירפ טרעוו

 ,טכיל ןוא לַארטש ןוא רעמיש ןוא רעמילפ טרעוו

 .טכיזעג טרעוו ןוא רמוח טרעוו ,ןטָאש טרעוו

 ,יורפ יד טּפַאג'ס ןוא רעקנעש רעד טּפַאג

 יולב סָאד סױרַא דיי םעד ןופ טרַאּפש'ס יו

 םױרַא ךיז טרַאּפש ןוא רעמיצ סָאד ןָא טליפ ןוא

 זיוה עצנַאג סָאד טײקָאלב טימ ןייא טליה ןוא
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 מניײרפ רעד

 טדער רע ןוא הלוח ןבענ טציז רע
 ,ןברַאטש סָאד ןוא ןענַאיװ סָאד םיא רַאפ טלָאמ ןוא
 ,ןברַאפ ןוא ןרעייפ טימ טרעקַאלּפ סָאװ ,םוניהג םעד
 .טעוועג ןיא ןקינייּפ סָאװ ,םידש יד

 -- מע ,לרעדורב ,טע -- םיבורק יד ,טניירפ יד

 ,ןסעגרַאפ גָאט ןטירד םעד ךיד ןלעוו ייז

 ןסערפ ייז ןוא קישטילג ןוא ןירג ןענעז םירעוו יד

 .םעּפש ןוא טכַאל ,אנוש רעד יו ,אנוש רעד ןוא

 ,ליטש טרעביפ הלוח רעד -- ןגיושטנַא טרעוו רע
 ,ליק טלקנוט טנוװָא רעד ,ןענערב ןגיוא יד
 .ןענידרַאג יד ןשיווצ טגניז טניוו-רעמוז רעד

 סױרַא ךיז טרַאש טניירפ רעד .טגנילק רעגייז רעד

 זיוה ןצנַאג ןופ טייקלקנוט רעד ךרוד ןוא

 .ןעניז ןופ ּפָארַא יוו ,הלוח רעד ףיוא טיירש
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 ט ס ברַאה

 מסברַאה ןטעּפש ןופ דיל עקיזָאד סָאד

 ,ןגיוא עקירעיורט טימ ןעגניז ןעמ ףרַאד

 ,ןגױבעגּפָארַא ּפָאק םעד

 .ןגיוט טשינ סע טעוו שרעדנַא לייוו

 ךַאד ןיימ ןופ ןבלַאוװש עָאלב יד

 ,רעמוז ןדמערפ ַא ןיא קעווא ןענעז
 ךַאילש ץזַאּפ רעמייב עטלַא יד

 .רעמורפ ,רעליטש ןרעוו
 ,ןייג ןעמענ טעװ ןגער רעד זַא ןוא
 ןייטש םיא רַאפ קיטכרָאפ יז ןלעוו
 .רעמוז ןופ דיל סָאד ןשיור ןוא

 טסברַאה ןטעּפש ןופ דיל סָאד זיא סָאד ןוא
 .רמז רעקירעיורט רעליטש רעד

 טלעוו רעד ןופ ןעלּפמעט עלַא ןיא

 ; רעמערק יד ןעלדנַאה
 טלעג עטיור סָאד ףיונעצ ןרַאש ייז
 ,ןסיורד ןיא ןעייטש םינהוכ יד ןוא
 -- טײלעמערָא ענעבירטרַאפ ,עטמעשרַאפ --

 .טייקיבייא רעד ףיוא ןטרַאװ ןוא
 . . ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רָאנ
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 ,טסברַאה ןטעּפש ןופ דיל סָאד זיא סָאד ןוא

 -- רעטסנעפ ןראפ ןעגנוזעג
 ןייגרעד טעווװ ןוגינ רעד זַא ןוא
 ןייש טמולחעג ןבָאה סָאװ ,יד וצ
 . ... רעטסנעש רעד ןרעוו רע טעוו
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 ...ךיש יד ןָאטסיוא לעװ'כ

 ,רעיורט םעד ןוא ךיש יד ןַאטסיױא לץוו'כ

 -- קירוצ ריד וצ ןעמוק ןוא

 ,רעטליּפשרַאפ 8 ןיב ךיא יו ױזַא טָא

 .קילב ןייד רַאֿפ ךיז ןלעטש ןוא

 ,רעּפַאשַאב ןיימ ,רַאה ןיימ ,טָאג ןיימ
 -- ןייש ןייד ןיא סיוא ךימ רעטייל
 ,ןקלָאװ א ףיוא ריד רַאפ ךיא גיל טָא
 .ןייא ךימ רעפעלש ןוא ךימ גיוורַאפ

 ,רעטרעוו עטוג רימ וצ דער ןוא
 ."דניק ןייד ,, ןיב ךיא זַא רימ גָאז ןוא
 ןרעמש םענופ ּפָארַא רימ שוק ןוא
 ,דניז עניימ ןופ סנכייצ יד

 תוחילש ןייד ןָאטענ ךָאד בָאה ךיא
 -- דיל ךעלטעג ןייד ןגָארטעג ןוא
 ,ךיז טמארג'ס סָאװ ,קידלוש ןעד ךיא ןיב יצ

 ."דיל ,,טימ "דיי, תועט יּפ לע

 ךיז טמַארג'ס סָאװ ,קידלוש ןעד ךיא ןיב יצ

 ."ןייוועג , טימ "ןייש , תועט יּפ לע

 ,טפַאשקנעב ע'תמא יד ,טפַאשקנעב יד ןוא

 ?ןןײלַא רדסכ טלגַָאװ
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 ,רעטכיולרעד קידלוש ןעד ךיא ןיב יצ

 ,דימ ןוא ןנָאלשרעד טציא ןיב'כ סָאװ

 ,סנסופוצ קעווַא ריד געל ןוא

 ?דיל עדימ עקיזָאד סָאד

 ,רעּפַאשַאב ןיימ ,רַאה ןיימ ,טָאג ןיימ
 -- ןייש ןייד ןיא סיוא ךימ רעטייל
 ,ןקלָאוװ ַא ףיוא ריד רַאפ ךיא גיל טָא
 .ןייא ךימ רעפעלש ןוא ךימ גיוורַאפ



 לדַאלַאב ןוא ריל

 עלעניצ םענופ דיל סָאד

 עלעגיצ א טּפיוקעג טָאה עטַאט רעד
 ,קירוצ גנַאל ןרָאי טימ

 ,טרַאּפשרַאפ סע "אידג דח" ןיא
 .קירטש ַא ףיוא ןדנובעג

 עלעגיצ עסייוו סָאד קירעיורט זיא
 -- ייוו ןוא םיא זיא דנואוו
 זָארג ןייק טשינ סע טעז רעמוז
 .יינש ןייק טשינ -- רעטניוו ןוא

 ,רעה קיציא , :רעדורב ןיימ טגָאז
 ,טָאג סע טזַאלרעד ױזַא יו

 ,עלעגיצ סָאד טשינ םיא זיא יצ
 "?דָאש א עקנעסייוו סָאד

 "! טכערעג טזיב ,לטָאנ :ךיא גָאז
 -- ,טכַארטעג גנַאל טשינ ןוא
 ,ןעוו ןטלעז יו ,ןעוועג זיא'ס
 ,טכַאנ-ענסעװ ענייש ַא

 ,טפָאלש ץעמַאמ יד ,טפָאלש ץטַאט רעד

 ,זיוה עצנַאג סָאד טפָאלש'ס

 "אידג דח, םענופ רימ ןריפ

 .סױרַא עלעגיצ סָאד
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 ,סע רענרעה יד ייב ןריפ רימ

 ,סיורג ןוא טייוו זיא טלעוו יד

 ,ןײלַא סע ןזָאל רימ ואוו ןוא

 .סיוא טשינ רימ ןגָאז סָאד

 ,טכאנ-רדס עטשרע יד .חסּפ
 -- ,ָאטשינ זיא עלעגיצ סָאד
 "? וד ,קיציא, :עטַאט רעד טגערפ
 "! ָאװרעבַא , :ךיא גָאז

 "?וד ,לטָאנ :עטַאט רעד טגערפ

 ?ןעוו ןוא סָאװ, :רע טגָאז

 טייצ-חסּפ ןרָאיַארַאפ טניז

 "!ןעזעג טשינ עלעגיצ סָאד

 ,טנייוו עמַאמ יד ,טניימ עטַאט רעד
 -- סָאװ טשינ טסייוו רענייק ןוא
 ,ּפָא "אידג-דח , םעד ןעמ טגניז
 . . . סָאד טשינ ןיוש סָאד זיא

 ?ץלעגיצ סָאד זיא ץעשז-ואוו ַאט

 דלעפ ןיא םורַא טגנירּפש'ס

 ןוז רעד ןופ האנה טָאה ןוא

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןוא
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 עילידיא

 טכַאנ יד טנַאּפש לטעטש ןכרוד

 -- דמעה-הנבל סייוו א ןיא

 ןטסענ-לגיופ עלַא רַאפ טגָארט יז

 .דמערפ רעד ןופ ןסורג עליטש

 ןדער לגייפ יד . . . קירישט ,קירישמ
 -- קירישט ,קירישט .ףָאלש םענופ
 ןטסענ-לגיופ ןיא :טכַאנ יד טכַארט
 .קילג םָאד םורפ קיביײא טנוװַאד

 רעבליז ןופ גיוא-הנבל טימ

 -- לוש ןיא ןיירַא ליטש יז טקוק

 ןוגינ ַא טימ ךיז טזָאל יז ןוא

 .לימ-לגילפ רעד וצ רעטייוו

 רענלימ רעד ,עקרענלימ יד טפָאלש'ס

 ,דניזעגזיוה ןצנַאג ןטימ

 רונש עטסגניי סרענלימ םעד ןוא

 . . . דניק ַא ןופ טמולח
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 לגילפ ַא ףיוא ךיז טכַאנ יד טצץז

 :ליטש טרעטסילפ ןוא לימ רעד ןופ

 ,רענייא זובָאל וד ,טניוו וד יעה

 ?.לימ רעד ןופ לגילפ יד יירד

 ,םַאזגנַאל לגילּפ יד ךיז ןעיירד

 ,ןיהַא ,רעהַא ךיז ןעיירד

 לגיופ א ןיב ךיא , :טכַאנ יד טגניז

 ".ןיוו ןייק קעװַא ילפ ךיא ןוא

 ,הליבט וצ בר רעטלַא רעד טייג

 טצילב ,טרעמיש סעּפע ,רע טעז

 רעמיש ַאזַא .סנטייוורעדנופ

 ,טציא זיב ןעזעג טשינ רע טָאה

 ךעלעמַאּפ טצעז .רעטנענ רע טייג

 ,לירב יד ףױרַא זָאנ רעד ףיוא
 טרעמיש סָאװ ,ןעז עווַאקישט זיא'ס
 .לימ-לגילפ רעד ףיוא ,ןטרָאד

 ? וטזיב סנעמעוו ,הפוצח וד ַאה,

 רָאג ןוא ,סנױזַא רָאג ריד ַאנ

 ןסיורד ןיא ױזַא דמעה ןליוה ןיא

 "? רָאה יד טקעדעגּפָא טלטַאּפעצ

 ,סנדעי ןוא ,טשינ סמענייק ןיב ךיא,

 - ,ליּפש א זיא'ס ,עדייז רעטלַא

 ןטייווצ ןפיוא ךיז ץעז ןוא גלָאפ

 ".לימ-לגילפ רעד ןופ ,לגילפ
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 ןטייווצ ןפיוא ןיוש בר רעד טציז

 -- טעוועג ןיא ןעילפ ייז ןוא

 ,לטעטש ןיא טָא .אדיוה ,אדיוה

 .טעה טעה יז ןענעז טָא ןוא

 ,הפוצח וד , .טגָאט'ס .ןעיירק רענעה
 "!ליּפש ןטימ ןיא קעװַא טזיב
 ןטלַא םעד טפערט רענלימ רעד ןוא
 .לימ רעד ףיוא ,אדיוה ,ַאדיוה
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 דיל-הנבל

 ,ליד ןפיוא טכיל-הנבל
 (.העש-טכאנ-ןטימ עטמעּפש)
 ,ץאק עסייוו ַא -- טרעיול
 -- -- -- ָאטשינ זיא זיומ יד רָאנ

 ךָאל-ךזיומ ןיא זיומ יד

 .ןייג וצ סױרַא ארומ טָאה

 ,ליד ןפיוא ץַאק עסייוו יד

 -- == -- ןייצ יד ריא ףיוא טפרַאש

 זיומ יד ? ןיינ רשפא ןוא

 ,סױרַא לּפֶעק סָאד טקעטש

 טייג ןקָאז ענעדייז ןיא

 .זיוה ןכרוד טייקליטש יד

 ץאק-הנבל עסייוו יד

 .ליד ןפיוא טלמירד

 ,סױרַא טמוק זיומ עניילק יד

 -- ליטש

 ץאק עסייוו יד .טניוטש יז
 ,ןייש ןוא סיורג ענדָאמ זיא
 ץאק עקיטכיל ןימ ַאזַא
 .ןעזעג טשינ ךָאנ יז טָאה



 ,ץֵאק עסייוו יד .טניומש יז
 ,ליד ןפיוא טלמירד סָאוװ

 קעװַא ךיז טרַאש ןוא טרעטיצ

 -- לימש ,ליטש

 .ךָאנ םַאזגנַאל ריא טייג זיומ יד

 .(טניוו ןוא סנקלָאװ --- ןסיורדניא)

 ליד ןפיוא ץַאק יד . . . סםסטק

 .טדניוװשרַאפ

 זיוה ןיא זיומ עניילק יד
 . . . גנַאל ןוא קירעיורט טייטש

 ץאק רעקיטכיל רעד ךָאנ ריא טוט'ס
 .גנַאב תמאב

 ,זיומ יד ןטסיירט ןעק'פ רעוו ןוא

 .ןָאט ףכית סע לָאז

 גָאט רעד טגָאט'ס רעדייא ךָאנ

 .ןָאה רעד טעיירק'ס ןוא

 ץדַאלַאב ןוא ריל 2
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 מלקנוט טנװָא רעד

10 

 םאא םאטזא

 ןציז ןגייווצ יד ףיוא .טלקנוט טנוװָא רעד

 םנ ַא זיא םייה רעזנוא .לגייפ-טנווװָא

 טביוה םולח רעזנוא .רעדלעוו עדמערפ ןיא

 .ןרעטש יד וצ לגילפ יד

 ןטיה ןטלַאטשעג עבירט .טייוו זיא הדיקע יד
 טנַאה-רעטָאּפ א טָאה'ס ואוו ,רכז םעד
 ןרעטש-רעמוז עסיז .רעסעמ סָאד ןביוהעג
 .קיטכרַאפ ןרעטיצ

 ,ןקיטכיל-ךעלרעדנואוו םעד ,רָאנ ךאלמ םעד

 ,רעסעמ ןטימ ןטלַאהרַאפ טנַאה יד טָאה סָאװ

 ,עקיטסגנַא ןע'העש ןיא רימ ןפור םיא

 .לרוג רעד טעשארטס'פ ןעוו

 ןפרַאש םיחצור יד ,רעקיטכיל זנוא טיהרַאפ

 הדיקע יד ןרעװשַאב ןעלמרומ ייז .קעה יד

 דרָאמ רעד טקניטש'ס ןעוו ,ןצפעל ערוכיש טימ

 .האנש טימ ןוא ןפנָארב טימ

 טכעניטסברַאה יד ןיא דימ ןלַאפ ןרעטש עקיטייצ

 ,עגנוי ךָאנ ןענעז רימ .ןזָארג יד ןיא ּפָארַא

 טלּפַאלּפעג תובא ערעזנוא ןבָאה טשרע טָא

 .םיכאלמ יד טימ
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 שמוח ם'נופ תוישעמ יד רימ ןענעייל רעדניק יו

 ,קַאה יד טביוה סָאװ טנַאה רעד ייוו זיא

 ,ךאלמ םעד ייוו לָאמ ןעצ .עפרַאש יד

 .ןעמוק וצ טקיטעּפשרַאפ סָאװ

 ןציז רעמייב יד ףיוא .טלקנוט טנוװָא רעד
 סנ ַא זיא םייה רעזנוא .לגייפ-טנווָא
 טביוה םולח רעזנוא .רעדלעוו עדמערפ ןיא
 -- -- -- ןרעטש יד וצ לגילפ יד
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 סנקלָאװ

 םי ןרעביא קעוװַא טקיטכיל עוועמ עסייוו ַא

 .םטנַאקַאבמוא ןַא ,םטייוו ַא רַאפ הבוט הרושב ַא

 ,ךָאנ טרעטַאלּפ ,ךָאנ טרעטיצ הבשחמ ןיימ

 .סנקלָאװ עטייוו ןשיווצ טלגָאװרַאפ ןוא

 זיולב לַאפוצ רעניילק ַא רָאנ .סנקלָאװ

 .עטבילעג ,ךייא וצ טכַארבעגפױרַא ךימ טָאה

 ,םיור םענופ רעדניק-ףיטש יד ךייא וצ

 .דרע יד ,עטניראה רעד רעפַאװ ןנַארט סָאװ

 ,לרוג םענעטלָאשרַאפ םעד טנרָאצ ריא ,סייוו ךיא

 ,עטיור ,עקידנעדנעלב ןצילב טרעדיילש ןוא

 ,ןקיד'הואג םעד ,במעד םעד טדנעלרַאפ ןוא
 .עקייהענכח יד ,עטַאכ יד ןוא

 גנאל ןענעק ,ןרערט ןגָארט סָאװ ,יד רָאנ

 ,טמַאלפעגפיוא טָאה ץילב רעד .ןענערַאצ טשינ

 ןשיור ייז ןוא ןרערט יד ןעמוק ףכית רַָאנ

 .גנומעראברעד ןוא הליחמ קידנטעב

 ,ךייא וצ טכַארבעג ךימ טָאה זיולב לַאפוצ רעניילק ַא

 ,עטייוו עקידנרעדנַאװ ,רעגערטרעסַאװ עַָארג ריא

 ינק יד ףיוא ךיא לַאפ טייקסטוג רעייא רַאפ

 עטנעַאנ ,עקידנרעדנַאװ ריא ,ךייא וצ ביול ַא גניז ןוא
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 םיוב ַא טײטש נעוװ ןפיוא

 םיוב ַא טייטש געוװ ןפיוא
 ,ןגיובעגנייא רע טייטש
 םיוב םענופ לגייפ ץלַא
 .ןגיולפעצ ךיז ןענעז

 ,ברעמ ןייק יירד ,חרזמ ןייק יירד

 .םורד ןייק טשער רעד ןוא

 ,ןײלַא טזָאלעג םיוב םעד ןוא

 .םערוטש ןרַאפ רקפה

 ,רעה, :עמאמ רעד וצ ךיא גָאז

 ,ןרעטש טשינ רָאנ רימ טסלָאז

 ייווצ ןוא סנייא ,עמאמ ,ךיא לעוו

 .ןרעוו לגיופ ַא דלַאב

 םיוב ןפיוא ןציז לעוװ ךיא

 ןגיוורַאפ םיא לעוו ןוא

 - ,טסיירט ַא טימ רעטניוו ןרעביא

 ".ןוגינ םענייש א טימ

 ",דניק ,עטינ, :עמַאמ יד טגָאז

 .ןרערט טימ טנייוו יז ןוא

 םיוב ןפיוא הלילח טסנעק,

 ".ןרעוו ןריורפרַאפ רימ
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 דָאש א זיא'ס ,עמַאמ , :ךיא גָאז
 -- "ןגיוא ענייש ענייד
 ,ןעוו רעדייא ןוא ,סָאװ רעדייא ןוא
 .לגיופ ַא רימ ךיא ןיב

 ,ןיורק קיציא , :עמַאמ יד טנייוו

 ,ןליוו סעטָאנ םוא ,םענ

 ,לקילַאש ַא טימ שטָאכ םענ

 .ןליקרַאפ טשינ ךיז טסלָאז

 ,טימ ריד םענ ןשָאלַאק יד ,
 -- רעטניוו רעפרַאש ַא טייג'ס
 ,ןָא ריד וט עמשטוק יד ןוא
 .רימ דניוו ןוא ,רימ זיא ייוו

 ,םענ לבייל-רעטניוו סָאד ןוא;

 ,הטוש וד ןָא סע וט

 טסַאג ןייק ןייז טשינ טסליוו וד ביוא

 -- ".עטיוט עלַא ןשיווצ

 רעווש רימ זיא'ס .לגילפ יד ביוה'כ

 ,ןכַאז ליפ וצ ,ליפ וצ

 ,ןַאטעגנָא ץמַאמ יד טָאה

 .ןכַאװש םעד עלעגייפ םעד

 ןיירַא רימ קירעיורט ךיא קוק

 : ןגיוא סעמַאמ רעד ןיא
 טזָאלעג טשינ טפַאשביל ריא טָאה'ס

 .לגיופ א ךימ ןרעוו

 רעננאמ קיציא
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 דיל לַאנַאב

 לניּפש ןיא ןיירַא קוק ךיא
 ,דיומ עטיור ַא :ץז ןוא
 ,רענלעז ַא טימ טרעדױלּפ יז

 .ֿטױלּפ טייז רענעי ףיוא טיימש סָאװ

 ,עקזולב עלעג א טגָארט דיומ יד

 .רידנומ םענירג א -- רענלעז רעד

 ,עמרַאזַאק טימ טקעמש רענלעז רעד

 .רישעג ןשאוועג טימ --- דיומ יד

 ,קיביגכָאנ ןוא ךייוו זיא רענלעז רעד

 ,לַאנַאב ןוא םיז זיא --- דיומ יד
 ,ןטרָאד ןרעדױלּפ ייז סָאװ ןוא

 ,לַאגיטכַאנ יד רשפא טסייוו

 ,ץעביל ןוא גנילירפ ןופ טגניז סָאװ

 דַאלָאקָאש ןוא ןצנַארַאמ

 ,ןכַאז עסיז ערעדנַא ןוא

 .טַאז יא ,ךעלקילג יא ןכַאמ סָאװ

 :עקזולב ריא טכַארטַאב רענלעז רעד
 ,מיור םולבנָאמ ַא יו טרעוו יז
 םלענ טרעוו לָאמַאטימ ןוא
 .םױלּפ רעד לרָאּפ םעד ןשיווצ
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 םענייניא ץעדייב ייז ןעייג טָא

 ,טנַאה ןיא טנַאה עדייב
 עווַאּפ עקיברַאפ ַא זיא יז
 ,טנַאילרַאב ַא םתס -- זיא רע ןוא

 ,חלג ַא יוו םורפ זיא טנוװָא רעד

 ,טָאג טימ רדסכ טדער סָאװ

 עטַאװעמַאט ךיז טכַאמ רע

 דוס ןקידניז סעד טלַאהַאב ןוא

 ,ןקלָאװ ַא ןופ ןשטיינק יד ןיא

 ,ייברַאפ דָארג טרעטַאלּפ סָאװ

 לניּפש רעד רבח ןיימ ןוא ךיא רָאנ

 . . .ייס יוװ ייס גנידצלַא ןסייוו

 ןלייצרעד אקוד סע ןלעוװ רימ ןוא
 ,לירּפַא ןופ גָאט ןטסַארּפ ַא ןיא
 ןגָאז ןוא ןעגניז סע לָאז ןוא
 . . .ליוו'עס רעוו ,רעדעי ַא

 רצגנאמ קיציא 2
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 םעמַאמ רעד םיוא םוײל איבנה וחילא

 דרַאבמָאל םענופ דײלק ןטעמַאס

 לגייפ עָארג יד ןעגניז סָאוװ
 ? ךַאד ןעמערָא רעזנוא ףיוא
 רעלטעב רעטלַא ןַא טנַאּפש'ס

 ,ךאילש ןעלעקנוט ןרעביא

 רעלטעב ןייק טשינ זיא רעלטעב רעד

 ,ןײלַא איבנה והילא רָאנ

 םיא טריפ ןרעטש רעמורפ א

 .ןייג וצ ואוו םיא טזייוו ןוא

 רעטסיירט רעליטש רעד ,רע

 ,טײקמערַא רעזנוא ןופ

 -- דרַאבמָאל םענופ טזיילעגסיוא טָאה

 .דיילק-טעמאס סעמאמ רעד

 ט'נכשמ'רַאפ סע טָאה עמַאמ יד

 ךָאל ַא טימ שינייר א רַאפ

 הּפוח יד ןייז ףרַאד ָאד ןוא

 .ךָאו עדוויא רעטסעווש ןיימ ןופ

 רעטלַא רעד ןוא .טנייוו עמַאמ יד

 ,טרעהרעד ןייוועג ריא טָאה

 ,רעגייטש ןייז זיא'ס יוװ ,ליטש ןוא
 ,דרע'רד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז
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 לקעּפ ַא ןיא רע טגָארט טציא

 ,דיילק-טעמַאס סעמאמ רעד

 רעטסיירט רעליטש רעד -- רע

 .טײקמערָא רעזנוא ןופ

 ,יבשתה עילע בר רעטעפ רעד

 ,דצ ס'הלכ ןופ ןתוחמ ַא

 ןתח םעד ןגָאזרעטנוא טעוו

 ."תא ירה , םעד לימש

 לרָאּפ םעד דובכל ךָאנרעד ןוא

 ,דָאר ןיא עלַא טימ ןצנַאט רע טעוו

 טיײצלָאמ םערָא םעד וצ ןוא

 ,דָאס ןופ לגייפ יד ןטעברַאֿפ

 םענייניא לגייפ יד טימ ןוא

 ,שיט םייב תורימז ןעגניז רע טעוו

 קיטכיל דימת טכַאמ רמז ַא

 .שינרעטצניפ עטסגרַא יד

 תחנ רַאפ ןענייש טעוװ עמַאמ יד

 ,דיילק ןטעמַאס ריא ןיא

 הכלמ עטניורקעג טשינ יד

 -- .טײקמערָא רעזנוא ןופ

 לגייפ ץעָארג יד ןעגניז סָאד

 ,ךַאד ןעמערַא רעזנוא ףיוא

 איבנה והילא ןופ טירט יד

 . . . ךַאילש ןפיוא ןטכייל
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 רעננַאמ עטָאנ ןלעוענ-רעדײנש רעד

 עװַאּפ רענעדלַָאנ רעד ןופ םנניז

 ןלעזעג-רעדיינש רעכיילב רעד

 ןישַאמ-רעגניז רעד ייב טגניז

 ,עװַאּפ רענעדלָאג רעד ןופ דיל סָאד

 ...ןיוו ןייק ןגיולפעג זיא סָאװ

 ףעזָאי ץנארפ רעזייק רעד טניואוו ןיוו ןיא
 ,דרעב-ןקַאב עסייוו יד טימ
 ןלַאטש ענייז ןיא רע טגָאמרַאּפ
 ,דרעפ עטסקנילפ עמַאס יד

 ,םרעלדָא רָאנ ,דרעפ ןייק טשינ ןיינ

 ,טדניוושעג ױזַא ןעילפ סָאװ

 ,ןקלָאװ םעד רעכירַא ןגָאי יז זַא

 -- -- -- טניוו םעד רעבירַא ןגָאי ייז זַא

 :עװַאּפ ענעדלָאג יד טגניז
 ,ייווצ זיא סנייא ןוא סנייא
 ןלעזעג-רעדיינש יד ןופ תוכז ןיא
 -- -- ייז ןופ רעלענש ךיא ילפ

 ,רעזייק ינודא ,רעגיימש ַא טָא
 ,טעוועג א ריד טימ ךיא יג
 סרעלדָא ענייד ןופ רעלענש זַא
 ".טעשטּפָאטס ןייק ןעמוק ךיא לעוװ
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 "! אלימ ונ, :רעזייק רעד טגָאז

 ,דרעפ יד ןיילַא טנַאּפש ןוא
 -- לשטייב םענרעבליז ןטימ קַאנק א

 .דרע יד ןעיירד ךיז טמענ'ס ןוא

 רעדלעוו ןוא רעפרעד ןוא טעטש

 ,דנַאל עשימעב סָאד זיא טָא ןוא

 ןקירב ןוא ןכייט ןוא רעדלעוו

 .טנַאק רעשיצילַאג רעד -- םָא ןוא

 ,גרעבמעל טימ עקַארק זיא םָא ןוא
 -- ײמָאלָאק זיא טָא ןוא
 : לשטייב ןטימ טקאנק רעזייק רעד

 "! יעה ןוא ָאיוװ ,ָאטשעה,

 ,וועסָאק טגיל ,גרעב יד ןשיווצ ,טרָאד

 ,טעשטּפָאטס טניל -- לָאט ןיא ןטנוא ןוא

 ןגיוא יד ךיז טבייר רעזייק רעד

 ,טעז רע סָאוװ טשינ טביולג ןוא

 ,הירב יד ,עווַאּפ ענעדלָאג יד

 ךַאד סרעדיינש ןפיוא טייטש

 ןלעזעג-רעדיינש ןביז ןוא

 ,?ךַאטּפַאה , ריא רַאפ ןעייטש
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 ,אלימ ונ, :רעזייק רעד טנָאז

 " ,טליּפשרַאפ טעוװ יד בָאה ךע

 ,קפוד םעד ,ןרעטש םעד ךיז טּפַאט רע

 .טליקרַאפ טשינ הלילח זיא רֶע יצ

 םיזוב םענופ סױרַא טמענ רע ןוא
 ; דלָאג ןופ למלצ ַא
 עטיישראפ וד ,םענ ןוא ַאנ,
 ".טלָאצַאב בָאה'כ זַא ,םייוו ןוא

 ,עוַאּפ יד טרעטַאלפ ןוא טרעטיצ

 ,טלָאװעג יז טָאה סָאד טשינ
 ,םלצ ןייק דלָאה טשינ טָאה יז

 ,דלָאג ןטסנייר ןופ וליּפַא

 ,רעזייק ינודא , :יז טגַאז
 טנעטַאּפ א רימ ביג וד
 רעטנוא ףכית סע ביירש ןוא
 ,טנעה ענעגייא ענייד טימ

 ,עוַאּפ ענעדלָאג יד ,ךיא זַא

 דנאל ןרעביא ןעילפ געמ

 ןסורג-עביל יד ןגָארט ןוא

 ".טנאק וצ טנַאק ןופ יירפ

 לד ַאלַאב ןוא דיל
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 ".אלימ ונ, :רעזייק רעד טגָאז

 ,ריּפַאּפ א ריא טגנַאלרעד ןוא

 ,הבוט ַא ןפרַאד טסעוו וד ןעוו ןוא

 ",רימ וצ ןדנעוו ךיז וטסלָאז

 :לשטייב ןטימ טקַאנק רעזייק רעד ןוא

 " יצה ןוא ָאיװ ,ָאטשעה

 ןדרַאב-ךקַאב סרעזייק םעד ןוא

 .יינש יוװ טניוו ןיא ןרעטַאלפ

 ןלעזעג-רעדיינש רעכיילב רעד

 ןישַאמ-רעגניז רעד ייב טגניז
 ןוחצנ ןטימ ךיז טיירפ ןוא
 . . . ןיוו ןיא עווַאּפ רענעדלָאג רעד ןופ
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 דיל-רסומ

 ן'קיװייל יה

 ,רעיורט ןיימ ,וצ רעה ,וצ רעה

 דַאלרעב ןוא סָאי ןשיווצ

 ןלימ יד רַאפ טניוו רעד טשטייט

 .טשּפ ןעמורפ ןטלַא םעד

 ,רסומ ןברַאה ייז טגָאז רע
 ,ױזַא ןוא ױזַא ןוא ױזַא
 ,דלָאגניג ןוא דלָאג זיא דימת טשינ

 .יולב ןוא דנַאלב זיא דימת טשינ

 ןגער םעד ןענעק טלָאז ריא טייצ ןיוש

 יינש ןופ טפַאשגולק עסייוו יד ןוא

 ,עברעוו עמורק עטלַא יד ןוא

 .ייז ןופ רענולק זיא סָאװ

 ,גנילירפ םענופ ףוס םעד ןעק יז

 ,טילפ ןוא טעמושז סָאװ גנידצלַא ןופ

 ,רעמוז םענופ גנַאג ןקיברַאפ ןיא

 .טינש ןופ רעטיצ םעד יז טליפ

 ,רעסַאװ םייב דימת יז טייטש ראפרעד

 ,טנירַאפ ןוא טניר גנידצלַא ואוו

 רבח רעקיצנייא ריא ןוא

 .טניוו רעקיסופ-קנילפ רעד זיא
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 הענכה טימ יז טגיוב רַאפרעד

 ,לארעביא ןגייווצ עריא

 ,עווָאס יד ריא רַאפ זיא ןייש ןוא

 .לַאגיטכַאנ יד יוו טקנוּפ

 דלָאגנוז ןיא בלַאוװש יד זיא סָאוװ

 ? ןייש-הנבל ןיא קושז רעד ןוא

 עברעוו עטלַא יד יו ,רעה

 : ןייא עלַא ייז טרעפעלש

 ,טכַאנ ןופ םיוש ןיא גָאט ויל ויל, ---

 ,דוס ןופ סיוש ןיא טכַאנ ויל ויל

 ,דײשַאּב-טשינ ןיא דוס ויל ויל

 "טָאג ןופ סיוש ןיא דײשַאב-טשינ

 ,ןייש ךעלרעדנואוו זיא דיל-ךַאוװ סָאד
 ןייטשרַאפ דילּפָאלש סָאד ןרעל

 ,דילפָאלש ןוא ךַאו םעד רעביא
 ",ןיילַא טָאג זיולב ךיז טסיורג

 ,דילּפָאלש סָאד ןעניפעג טעוװ דרע יד ןעוו,

 ,ןיילא טָאג ןגיווראפ לָאז סָאװ

 רעיורט רעד ןרעוו טזיילעגסיוא טעוו

 -- ןייש ןרעוו טעוװ גנידצלַא ןוא

 "ןמא רמאנו
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 לבה ןוא ןיק

 טספָאלש וד ,רעדורב ןיימ ,לבה,

 ,ןייש ךעלרעדנואוו ױזַא טזיב וד ןוא

 דניצַא טזיב וד יו ןייש ױזַא

 ". . . ןעזעג טשינ ךָאנ ךיד ךיא בָאה

 ,קַאח ןיימ ןיא טייקנייש יד טגיל"
 ? ריד ןיא רָאג רשפא יצ
 ,טייגראפ גָאט רעד רעדייא
 -- "!רימ רעפטנע ,גָאז

 ,טסגייווש וד ,רעדורב ,לבה,

 ,דרע יד ןוא למיח רעד יו

 טרעלקרַאפ ןוא ףיט ןגייווש ױזַא

 ",טרעהעג טשינ ךָאנ ךיד ךיא בָאה

 ,קַאה ןיימ ןיא ןגייווש סָאד טגיל;
 ? ריד ןיא רָאג רשפא יצ
 ,טײגרַאפ גָאט רעד רעדייא
 -- "!רימ רעפטנע ,גָאז

 ריד ןבענ ךיא יימש טָא,
 ,ןילַא ױזַא טזיב וד ןוא
 טדײשעגּפָא ןוא דמערפ ױזַא
 ".ןעזעג טשינ ךָאנ ךיד ךיא בָאה
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 ,קַאה ןיימ ןיא טייקדמערפ יד טגיל"
 ? ריד ןיא רָאנ רשפא יצ
 ,טיײגרַאפ גָאמ רעד רעדייא
 "!רימ רעפטנע ,גָאז

 ,עז ןוא ,הוח רעטומ ,םוק;
 ,טגיל לבה רעדורב ןיימ יו
 טכַארטרַאפ ןוא לימש ןוא אש ױזַא
 ."טגיוורַאפ טשינ ךָאנ םיא וטסָאה

 ,קַאה ןיימ ןיא טייקליטש יד טגיל;
 ?ריד ןיא רָאג רשפא יצ
 ,טייגרַאפ גָאט רעד רעדייא
 -- !רימ רעפטנע ,גָאז

 עז ןוא ,םדָא רעטָאפ ,םוק,

 ,םולב לרינש עטיור סָאד

 דרע רעד ףיוא ךיז טלגנעלש סָאװ

 ."טוג ןוא קירעיורט ױזַא טקעמש ןוא

 ,קַאה ןיימ ןיא רעיורט רעד טגיל,
 ?ריד ןיא רָאג רשפא יצ
 ,טייגרַאפ גָאט רעד רעדייא
 -- "!רימ רעפטנע ,גָאז
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 עטנ רעדורבןײמרַאפןטענָאס

 עדײז ןײימ .ן

 טעשטּפָאטס ןופ הלגע-לעב רעד עדייז ןיימ
 ,ןרַאפ רימ ןוא "!ָאטשעה , דרעפ יד ןייא טנַאּפש
 ,ןרָאי עטליּפשרַאפ ךרוד ,ּפָארַא גראב ,ףױרַא גרַאב
 ,טעוועג ןיא ןעילפ לגייפ יד ןוא םנקלָאװ יד

 :טדער רעיורט רעּפיט ןייז רָאנ .טגייווש עדייז ןיימ
 ,ןרָאד ריא ףיוא טקיטולב זיור עדעי ַא,
 ,ןרָאק סָאד קידנדיינש טגניז עסָאק יד
 "? טעָאּפ רענעגושמ ,טכַארטעגסױא סע וטסָאה

 ,ןלָאט ןוא גרעב רעביא געוו רעד טייג רעטייוו ןוא
 ןלָאמ ןלימ עטלַא .רעפרעד עליטש ךרוד
 ,דרע רעד ףיוא ןדעי רַאפ טיוט ןוא טיורב

 ?עדייז רעטלַא ,וטזיב ואוו .טלקנוט טנװָא רעד

 ,הדיקע רעד ףיוא רעטעליוקרעד טשינ ַא גיל ךיא

 ...דרעפ עדימ ענייד ןופ סנטָאש יד זיולב עז ןוא
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 ןיֵלַא ךיא .וו

 ,"ןרַאנ עטלַא ערעזנוא ןופ לקינייא סָאד ,ךיא ןיב טָא ןוא
 ,ןגָארּפ ןופ המלש 'ר ןוא ןסיימריוו ךילַאװ קיזייא 'ר
 ,ןגָאז ןוא ןעגניז ןָאט ןָאטעג ךיא בָאה ייז יו טקנוּפ
 ,ןרַאפעג ןוא ןראה עשע'יוג ןשיווצ ן'רעצ עשידיי ןופ

 אווטע רַאפ "קעשָאל ןטלגילפַאב,, םעד טנַאּפשעגנייא בָאה'כ
 ,ןרָאי קיצנַאװצ

 ןיא םנַאטשַאק ענייז טנַאּפשעג טָאה עדייז ןיימ יו טקנוּפ
 טעשטּפָאטס

 ,טעה ,טעה ,טעה ןרָאפרַאפ ךיא ןיב ּפָאלַאג קידנטייר ןוא
 .ן'רעצ עלַא ןופ ּפָא ןרערט יד טשיוו טייקנייש יד אוו

 סרעניגרַאפ-טשינ יד ,"סעכרַאּפ , יד ךָאנ ייז טקנעדעג רעוו
 ,געו ןפיוא

 ,געיעג ןיא ןטסעמרַאפ וצ ךיז טָאמשנַא סָאװ
 .דרעפ ןפיוא רעטייר םעד ןעלכיורטש טכַאמעג טּפַא ייז ןבָאה

 ,סיורג ןוא ףיט לקנוט ןענעז טייקנייש רעד ןופ ןגיוא יד
 ,זיור עקנַארק ַא טסורב ריא ףיוא טגָארט יז
 .דרע רעד טימ ךיז טנגעזעג סָאװ ,ןוז טנװַא יד
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 "רענניז רעדָארב

 "רעגניז רעדָארב , יד ןופ ןגָאװ ןפיוא ןעגנורּפשעגפױורַא ןיב'כ
 ,ןרָאפעגּפָא םגעוו ךלהמ ַא ייז טימ ןיב ןוא
 ,ןרָאי עקידנגניז ךרוד ,ךעלטעטש ןוא טעטש ךרוד
 .רעגנוה ךרוד ןוא רקפה ךרוד ,לגָאװ ךרוד

 רעגנירג ןזעוועג רימ זיא'ס ,טגָאזעג תמא םעד

 ,ןרָאיטקַא עשידיי עכעליירפ עטשרע יד טָא טימ

 ,ןרָאק ןרַאפ --- ןלירג יד .לגייפ ןעגניז רעדלעפ יד רַאפ

 ."רעגניז רעדָארב , יד -- רימ ןעגניז ןדיי יד רַאפ ןוא

 ,ןגעוו יד ייב סעמשטערק ןיא ,ס'הינסכַא עשידיי ןיא
 ,ןגער רעד טקיױוּפ םנדַאל יד ןיא ןעוו ,טייצ-טסברַאה
 .ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ידכ ּפָא ךיז רימ ןלעמש

 ,ןרעה ייז ןוא ןדיי עטסָארּפ ןציז ןשיט ענרעצליה עגנַאל ייב

 ,ןרערט טימ ייז ןכַאל טָא ןוא עטגרָאזרַאפ ייז ןצפיז טָא

 .ןגָאװ רעד זנוא ףיוא טרַאװ ןגער ןפיוא ןסיורד ןיא
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 ט יי ק די מ .ןצ

 :טגָאז ןוא רימ רעביא ךיז טגיוב טייקדימ יד
 ,ויל ויִל ויִל ויל ייא ,ורמוא ,ורמוא , --
 .וצ םנדָאל יד ,טכַאמעגוצ ןענעז ןריט יד
 ."טגָאלק ןבעל ןייד ןופ עוװָאס יד סָאװ ,סעגרַאפ

 ,טגָאמעג גָאט ןייק טשינ טָאה ריד ראפ ,תמא
 ,ור ןייק ריד רַאפ טעבעגסיוא טשינ טָאה טכַאנ ןייק
 וד ,רעניימ רעטכילעג , : ריד וצ ךיא גָאז טציא
 ."טגָאלק ןבעל ןייד ןופ עוװָאס יד סָאװ ,סעגרַאפ

 ,דימ ןיב ךיא ,טייקדימ ,עניימ עמַאמ ,ַא
 ,דיל ןופ ןוא ןדייל ןופ דיי ןופ יוג ןופ

 ...ןייוועג ןופ ןוא ןייש ןופ ,ריד ןופ ,רימ ןופ

 ,טסיוו ןוא ןייז רקפה ,ןעלגָאװ טסייה ןבעל בוא
 ,טסימ ץעּפוק ַא ןיא םש ןיימ ךיא רעדיילש ָאט
 "! ןיילַא ַאד ןייגסיוא ךימ זָאל .טייקסטוג ןייד טשינ ליוו'כ,
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 טײק םטונ .ע

 ןיורקךרעטש עטלַא ריא טכַאנ רעד ןיגרַאפ'כ

 ,טניוו םעד טגניז יז סָאװ ,תוישעמ-עבָאב יד ןוא

 ,דניק א טניוו רעד ןוא ,עמאמ א זיא טכַאנ יד

 .ןיורקךרעטש ריא טעװװעקאילבעגּפָא ןוא טלַא זיא'ס ןוא

 ,טניר סָאװ טכיל-חנבל'ס רערעק-ןעמיוק םעד ןיגרַאּפ'כ

 ,ליומ ןפָא ןייז ןיא ךעלימנגיצ סנּפַארט יו

 ,"לוחל ןיב "לידבמה, םעד "ךָאװ רעלופ , רעד ןיגרַאּפ'כ

 ,דניזעגיזיוה ןדעי ַא רַאפ תוכרב ס'איבנה והילא ןוא

 ( ,טייק ַא ףיוא האנש עץעטלַא ןיימ ןדנובעגנַא בָאה'כ

 דיירפ עליטש יד סינעג ךיא רָאנ ,טמורב יז

 .ךַאד סנדעי רעּביא ןרעטש עקידנלַאפ ןופ

 ,טלעוו רעד ןיא ךיז גיוו ַא טגיוו'ס ואוו ,םייוו ךיא

 טלעטשעג קעוװַא אוה ךורב טָאג טָאה

 .ךַאוו רעד ףיוא ךאלמ ןקירעיורט ַא



 רֶצגנאמ קיציא 48 | 8

 מפַאשדנַאל עדיט .צון

 ! ןפָאלש טּפַאשדנַאל יד זָאל ,טכיל סָאד סיוא שעל

 ,גיוו רעדמערפ ַא ןיא ט'ססוג דילניוו סָאד

 "קילג  לרעגניפ ריא טימ ןסעצנירּפ ענייש יד

 .ןֿפָאלטנַא גנַאל השעמ-רעדנואוו רעד ןופ זיא

 ,ןפָארטעג םייה ןייז רעמ טשינ טָאה סָאװ ,רעלגַאװ ַא
 ,קילב ןדימ ןייז ןופ ןרערט יד סיוא טשעל
 ,קירוצ ּפָא רע טייג ,טייטש רע יו ,סעװרָאב ןוא
 .ןפָאלש טפַאשדנַאל יד זָאל .טפַאלש טפַאשדנַאל יד

 ,ןרעטש ןָא ןוא ןעמיורט ןָא טפָאלש יז . .. ססּפ
 ,ןרעה םעטָא ריא ןעק ןעמ סָאװ םיוק ,םיוק
 .דימ ןוא טּפעשעגסיױא זיא ריא ןיא ץלַא

 טנעה יד ןיא סלַאקסיר טימ רעבערגיםירבק יירד

 טנעמונָאמ-טעלמַאה םייב קידלודעג ןטרַאװ

 ...דיל ןיימ ףיוא ןוא רימ ףיוא ,ריא ףיוא
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 טײק טל ַא .טוו

 גיו רעד ןיא עקלויל ןייז טעקּפיּפ עדייז רעד

 ,יודיוו דניק-גיוז ַא טגָאז טעב-למיה ןסיורג ןיא

 עדימ רעטעלב עטיור טימ .קרַאּפ ןיא טסברַאה

 .קיטש עליופ ענייז טניוו רעד טעווַארּפ

 קירוצ םוא ךיז טרעק געוװ רעטייוו א

 ,דמערפ רעד ןופ ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזַאר םימ

 דמעה טעטַאלרַאפ ַא ןיא טסניד עַארג ַא

 .קילג לצימרַאקש ַא לזממילש םייב םעב

 ,דיל םיקסווַאשרַאװ ןופ רענלימ רעטלַא רעד

 ,דימ רעיורט ןופ ןוא טעברַא ןופ זיא סָאװ

 .ליטש ןעייטש רעדער יד רָאנ ,דָאר א יו ךיז טיירד

 ,טג ןכָאנ תושורג יו ,ןרָאי עגנוי יד
 ,"טע, ןוא ,ךעלרעגייז יד ףיוא ןקוק
 ...ליק ןוא אש ןגיובעג ּפָא ןעייג ייז
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 גנונָאמרעד .עצווו

 רַאוטָארט ןטזָאלרַאפ ןפיוא .טכַאנךטימ

 .טכילךרעטמַאל עטלַאק סָאד טליּפש

 טכיזעג טלַא ןַא טימ רעּפעלש רעסעוװרַאב ַא

 ?רַאנ רעטיישראפ רעד טפַאג סָאװ .טפַאג

 ,רעצ רעדליוו ַא טשיור רעמױב-ןַאטשַאק יד ןיא

 .טלַא ןרָאי ןענָאילימ ןיוש זיא סָאװ

 ,דלַאװ ןזעוועג לָאמא זיא סָאװ ,םולח ַא

 .רַאנָאפ םעד ןופ טכיל ןיא טכעלש ךיז טליפ ןוא

 רע זַא ,טליפ רֶע .טלכיימש רעסעװרַאב רעד
 ,רעב רעניורב 8 ןעוועג לָאמַא זיא
 .רַאה םעד -- בייל םעד טקערשעגפיוא טָאה םורב ןייז

 טלַאטשעג עטנלע עקנַארק ַא רע זיא טציא

 ,דלַאוזרעזייה ןטסיוו ןסיורג םעד טָא ןיא

 .רַאנָאפ םעד ןופ טכיל ןיא ןטָאש רעקנַארק ַא



 .וא
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 רעטכעװ:-טכַאנ רעד

 ןרעטש טימ לופ זיא יז ןעוו ,טכַאנ יד ןעק רע

 .קנַאבךטרָאג ַא ףיוא טבילרַאפ טלּפַאלּפ ןוא

 ,קנַארק ןוא טנקלָאװרַאפ זיא יז ןעוו ,יז ןעק רע

 .ןרעוו עגושמ םוצ ענזירּפַאק ןוא זעוורענ

 ןרעב ןופ ןוא םידש ןופ תוישעמ עריא ןעק רע

 .גנַאזעגילַאגיטכַאנ ןסיז ריא ןעק ןוא

 גנַאלש ַא יו קיטפיג זיא יז ןעוו ,סייוו רֶע

 .ןרערט עקיד'תמא טימ טנייוו יז ןעוו ןוא

 טרעװשַאב ןוא הפשכמ ַא טרעוו יז ןעוו רָאנ

 ,דרע רעד ףיוא ןטלַאטשעג ןוא רעדליב

 ןטלַאהַאב גרעב עטסיוו ןיא ןגיל סָאװ

 ,ןײלַא רעטכעוו:טכַאנ רעד טרעוו לָאמצנעד

 ,ןייטש ןטרַאה ןפיוא ןקעטש ןייז טימ טּפַאלק סָאוװ

 .ןטלַאטשעג ענערױװשַאב עריא ןופ ענייא
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 טיײהדניק .א

 ףיוה ןטימ ןיא רעליּפש-עקנירעטַאק רעד
 .טנַאה רעדימ א טימ עקנירעטַאק יד טיירד
 דנַאלרעמעד םענופ לגייפ-רעבמעטּפעס

 .ףיונוצ זייו-סעטַאשט ךיז ןעילפ

 ףיוה לקניוו א ןיא לגניי םערָא ןַא
 ,טיורב סעקשירק לגייפ יד רַאפ טפרַאוװ
 טױלּפ ןעמורק ןבענ לסקיש סעוורָאב ַא
 .ףױרַא סנקלָאװ:-טנוװָא יד וצ טקוק

 ,טכיל-רעמעד קירעיורט ,עניימ טייהדניק ַא
 ,טכיזעג ןייד רעביא טנטַאש טנװָא רעד
 .ןרעמש עמורפ ןענעז ןגיוא ענייד רַָאנ

 ,דמערפ רעד ןיא רעטציא ךָאנ רימ ןטכייל ייז
 דמעה ןופ ץיּפש א טימ רעיורט ןיימ טשיוו'ס תעב
 ...ןרערט עלימש יד ּפָא ןגיױא עניימ ןופ
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 רעיורט .או

 :םסענילָאדנַאמ עניד יו ןרעטיצ סעברעוו יד

 .ןרָאי עננוי ענייד ט'רטּפענּפָא טסַאה , --
 ןורכז ןיימ ןיא ךיז ןרַאש'ס יו רעה ךיא

 .סענילָאנירק עטלַא ןיא סעבָאב עסייוו

 תוניחת עמורפ ןוא סעקנישזָאר טימ טקעמש'ס

 ,ןרָאי רַאפ ןופ תונבל ענרעבליז טימ

 ,ןרָאק ןוא לעמנצייוו ,רעבָאה טימ קעז טימ

 .סענילסַאמ ןוא רעמעלב ץנירג עזורעקוק טימ

 ,ןוגינ-ךוטסַאּפ רעקיטעמוא ,עניַאד ַא

 ןגיוורַאפ טשינ וטסליוװ סָאװרַאפ גַאז

 ? רעיורט ןיימ -- עלעפעש עקנַארק סָאד

 תובדנ טסברַאה רעד טביולק געוו-דייש ןפיוא
 ,תובָאירבק ףיוא טרָאפ טפאשקנעב ןיימ ןוא
 .רעיורט ןיימ זיא עמשטוק רעד ןיא רעױּפ רעד
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 לימ-טניווװ יד .אוו

 גרַאב םענירג ןפיוא לימ-טניוו עטלַא יד

 .ןורכז ןיימ ןיא לגילפ עריא טיירד

 :ןרָאי רעדניק עניימ ןופ דליב קיטכיל ַא

 .קרַאמ ןטלַא ןרעכיא לגייפ-רעמוז

 ,דָאסילּפע םעד טיה רע .זייב זיא חלג רעד
 טייצ וצ טייצ ןופ טפרַאוװ ,רעפיטש רעד ,טניוו רעד רָאנ

 ,טייל עמערָא יד רַאפ םױלּפ ןרעביא לּפִע

 .דָאנעג ןייז ןביול ןוא םיא ןשטנעב סָאװ

 ,גרַאּב ןפיוא לימטניוו יד זיא רקיע רעד רָאנ

 קרַאמ ןטלַא ן'רעביא לגייפ-רעמוז יד

 .זיוה סנדייז ןרַאפ קנַאבדזָארג יד ןוא

 ,טימעג עשידניק סָאד זיא רקיע רעד
 ,דיל םעד טביולג ןוא ןרעמש יד טביולג סָאװ
 .םיורג זיא ןוא קיטכעמ זיא טָאג זַא ,טסייוו ןוא
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 ןלונ רעקידנברַאמש .אווו

 -- ןייש-הנבל ןיא ט'ססוג ןלזג רעד

 ןלַאפַאב דלַאװ ןיא םיא זיא דיי רעטלַא ןַא

 ,ןלַאירעּפמיא יד ,דלָאג ןייז טביורעגוצ ןוא

 .ןײרַא דלַאװ ןיא קעװַא ביור םעד טימ ןוא

 ,םולבנָאמ עדליוו עסיורג א זיא הנבל יד

 .ןלַאגיטכַאנ עקנַארק ןופ רַאכ א -- דלַאװ רעד

 .ןלַאש סנרָאה עטייוו .דרעפ ףיוא סרעטייר

 .םורק רעסַאװ םייב ךיז ןגיוו סעברעוו יד

 ,דלַאװ ןדליוו םעד ךרוד ארומ ַא טייג'ס ןוא

 ,טלַא ןוא ָארג ןגיובעג דיי רעדמערפ א

 .ןלַאירעּפמיא ןוא דלָאג טימ קַאז א טגָארט

 ,טלַאפ םולבנָאמ עטיור יד .ט'ססוג ןלזג רעד

 ,דלַאװ ןופ ןיורק רעד ןיא סיוא ךיז טשעל ןוא

 .ןלַאגיטכַאנ יד קידנעגניז ןברַאטש'פ ןוא
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 מיײקמערַא .אוצ

 טײקמערָא רעד ןופ תוכלמ ןליטש ןיא
 .רעדעס-לשנייוו יד ןוא לּפע יד ןעילב
 רעדעי האנה טָאה ןוא טפַאג ןוא טמוק
 ,טײרגעגנָא טָאה טסברַאה רעד סָאװ ,םעד ןופ

 טיילפ רעד טימ לרעב ןוא ,לבמיצ ןטימ לרעמש

 -- רדח ןיא סעקיטלָאש יד רַאפ ןליּפש

 רעדעב רעד םורפ טרעטעלב .טיוט זיא בר רעד

 .טײקמערָא רעד ןופ לרעשטנעב עטלַא סָאד

 טיה רע זַא ןמיס ַא .טוג זיא טָאנ ןוא

 ,דיל עמורפ סָאד ןוא טײקמערָא יד

 .ןרעטש יד וצ קיבױלג ךיז טנָארט סָאוװ

 טרענרעד ןוא טמעראוו רע .טוג זיא טָאג ןוא
 דרע רעד ףיוא למירעוו עטסדנימ סָאד
 .ןרערט ןוא טיורב טימ טײקמערָא יד ןוא
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 ןטעַאּפ ןוא םרעלטעב .אצ

 .רעגנוה :ןעגניז ןוא טלַא ןענעז סרעלטעב

 .רעיורט :ןעגניז ןוא גנוי ןענעז ןטעַאּפ

 .רעױדַאב ןוא טּפַאשקנעב טגנילק דיל ןדעי ןיא

 .רעגנוי זיא דיל סָאד .גנוי ןענעז ןטעָאּפ

 .רעגנוט -- רעגנוּפ -- רעגנוה :ןעמַארג ןעמוק רעטציא ןוא

 .רעיוא לדייא ןַא רַאפ ןיז רעבָא ןבָאה סָאװ

 רעיורט ןייז טּפעלש רעױּפ רעד ,רעיוט ןיא טקיוּפ רעטכעוו רעד

 .רעגנוט -- רעגנוּפ -- רעגנוה םַארג-תוטש םענופ טקַאט םוצ

 ,ןליזַא-טכַאנ עבירט ןיא םיוא ןעייג סרעלטעב
 ןליּפש סעקנירעטַאק יד ףיוא ןטניוו יד ןזָאל ייז
 .טלעק רעד ןיא םימותי יװ ,ןרעמיצ רעדיל יד

 ,ןטעב עטלַא עדמערפ ףיוא ךיז ןרעגלאו ןטעָאּפ

 ,ןטערַאגיצ ןרעכיור ןוא ןעגנול יד סיוא ןעייּפש ייז

 .טלעוו רעד ןופ טייקנייש רעד ןיא קיד'תונשקע ןביולג ןוא
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 ףַאטיּפע .אצו

 לַאגיטכַאנ עדימ עקירעיורט יד טגיל ָאד

 .טעּב ןגייא ןַא ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 ,טץעָאּפ ןוא עגַאידָארב ןלעזעג-רעדיינש רעד

 .לַאװוק-רעדיל רעטמוטשרַאפ דימת ףיוא רעד

 ,םיוא רבק םעד ןופ עוויּפָארק יד טשינ טסייר
 יינש םעד קעװַא טייצ-רעטניוו טשינ טרַאש ןוא
 ,ייו טשינרָאג רעמ טוט ןטנוא רעפָאלש םעד
 .זױמ רעד ןוא םערָאװ ןטימ םולשב טבעל רע

 ,דרע לגרעב םעד ףיוא ןעמולב ןייק טשינ טפרַאװ
 ,טרעטשעצ טניווםערוטש רעד סָאװ טשינ טכירַאפ
 .ןייטש-חבצמ ןופ עווָאס יד טשינ טביירטרַאפ

 ,גילפ יד ,ןיב יד ,לרעטַאלּפ סָאד םיא םורַא ןעמושז טזָאל

 גיצ ם'נרבק םעד טרעטשעג טשינ ןעשַאּפ טזָאל

 .ןילַא ןייז םיא טזָאל ,ןיילַא םיא ןוא
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 ט ס ב ראה

 ןלַאפ רעטעלב עטיור-קיטסברַאה

 ,ןילַא זיא גיניק רעד ןוא

 ןייוועג טלַא ןייז טניוו רעד טגניז'ס

 ."ןלַאפרַאפ זיא'ס ,ןלַאפרַאפ זיא'ס ,

 לדיפ ןטימ לרעמש

 ,סַאב ןטימ לרעב

 לדיל םעד ןופ ןרעוו'ס

 .םַאנ ןגיוא עניימ

 רעטסנעפ עלַא ןיא גנַאגרַאפנוז

 .םייה רעקנַארק רעמייוו ןיימ ןופ

 ןשיק סָאד טסייב ,טפַאשקנעב יד טסייר

 .םייל ןופ עלעביטש ַא ןיא

 לדיפ ןטימ לרעמש

 ,סַאב ןטימ לרעב

 לדיל םעד ןופ ןרעוו'ס

 .סַאנ ןגיוא עניימ

 ,ןפיוה יד ןיא ןעגניז סרעלטעב
 .ליד ןפיוא ןענייוו רעדניק
 ןרעטש יד טזיול טנװָא רעד ןוא

 .לימ-רעסַאװ רעטלַא ןַא ייב

 לדיפ ןטימ לרעמש
 ,סַאב ןטימ לרעב
 לדיל םעד ןופ ןרעוו'ס

 .סַאנ ןגיוא עניימ
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 ןפָאלש ןליוו סעמאמ עטלא
 דלַאו ןיא טריצַאּפש ףָאלש רעד רָאנ

 טלַא ןענעז סעמַאמ עטלַא

 .ןפָאלטנַא זיא םולח רעד ןוא

 לדיפ ןטימ לרעמש

 ,סַאב ןטימ לרעב
 לדיל םעד ןופ ןרעוו'ס

 .סַאנ ןגיוא עניימ

 סעדאנערעס ןעגניז ןסנָאפלא

 ,סיז ןעלכיימש "תולכ , יד ןוא

 םיפ עטרישזַאדנַאב טימ טסברַאה רעד

 .םעדַאלַאב עקירעיורט סרעגנַאמ טגניז

 לדיפ ןטימ לרעמש

 ,סַאב ןטימ לרעב
 לדיל םעד ןופ ןרעוו'ס

 .םַאנ ןגיוא ץניימ

 רעיורט רעייז ןעלגיּפש סעברעוו

 ,דיל ןיא ייס ,רעסַאוװ ןיא ייס

 טילפ לגיופ רעסיורג ַא ןוא

 .רעױדַאב ַא טימ ץלא רעביא

 לדיפ ןטימ לרעמש

 ,סאב ןטימ לרעב

 לדיל םעד ןופ ןרעוו'ס

 .סאנ ןגיוא עניימ
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 דיל-רעלטעב

 ,רעדניק רעלטעב רעד טניימ סָאװ

 רעדנילב רעד ןוא רעמָאל רעד
 עקנירעטַאק רעד ףיוא טעּפירקס רע תעב

 ?יר יר ירט

 ןענַאמרעד קר ךייא טוט רע
 ,ןענַארַאפ טוט ַא זיא'ס זַא
 ,רעגיה ןייק טשינ ךיז טכַאד זיא טםיוט רעד
 .יה ןופ טרָאפ ןוא

 ,רענייא זיא טיוט רעד ,טיוט רעד

 ,רענייק זיא םיא ןופ רעקרַאטש

 טנוװָא ןכַאמ רע ןעק ליוו רע זַא

 .ירפ רעד ןיא

 ,רעדניק ךייא וצ עשזטרעה ָאמ
 ,רעדנילב רעד טגניז'ס סָאװ
 עקנירעטַאק רעד ףיוא טעּפירקפ רע תעב
 .יר יר ירט
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 ןענַאמרעד קר ךייא טוט רע

 ,ןענַאױװ זומ טילב סָאװ ץלַא זַא
 .עביל עטסנעש יד ןוא ,דניק סָאד ,זיור יד

 ילב רעדעי א

 ,רעדניק לגיופ רעד טילפ ןייש

 ,רעדנילב רעד טעז'ס סָאװ ,טרעה רָאנ

 ,םנקלָאװ עטסכעה יד ןופ טלַאפ'ס יוו טעז רע

 .ילפ רעטסנעש רעד

 ,"רעדניק ןשָארג ַא טקנעש ָאט ,

 רעדנילב רעד ךייא ייב טעב

 ,לדיל ןייז רַאפ ןוא רעיורט ןייז רַאפ

 .יר יר ירט
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 איבנה והילא ןנעוװ דיל ַא

 איבנה והילא רעטלַא רעד

 ,טלעטשרַאפ רעלטעב א יו טייג

 םערָא ןרעטנוא לדיפ ןטימ

 .טלעוו רעד רעביא ןרָאי טניז

 ןעמייה עשידיי עשיפרָאד ןופ
 ,קערש יד סױרַא רע טליּפש
 ,סעיסנָאװ עזייב עשיא'יוג רַאפ
 .קעה עפרַאש עשיא'יוג רַאפ

 לדיימ-הלכ ןטסנעש םעד ןוא

 ןָא לרעגניפ א רֶע טוט

 לגניי-רדח ןטסעב םעד ןוא

 .ןָאמ טימ לכיק א רֶע טקנעש

 ,לטעטש ַא ןיא לָאמַא רע טליּפש ןוא

 ,דירי ַא טדיז ןוא טלמוט'ס ואוו

 לדנער ןדלָאג ַא -- ןוז יד טרעוו

 .דיי ןדעי א ןופ טנַאה רעד ןיא

 רע טליּפש ןוגינ ןטסנעש םעד רַאנ

 ,זיוה ןטסמערָא עמַאס םעד רַאפ

 סנקלָאװ יד רעטניה ןופ טליּפש רע

 .סױרַא הנבל-רעבמעטּפעפ יד



 רצגנאמ קיציא 8 | 4

 רעבליז ןופ טרעוו ךַאד-לדניש רעד

 ,טעב ןיא ןעלכיימש רעדניק יד ןוא

 רעדנעל עט'פושיכ'רַאפ ןעעז ייז

 .טעטש עט'מולח'רַאפ עטייוו ןוא

 טלדנַאװ ןוא טלדנַאה עטַאט רעד ןוא

 טלץוו רעד ןופ םייהַא טננערב ןוא

 ,קיטנָאיַאמ ןסיורג ץ'תמא ןַא
 .טלעג ןוא גנוריצ ,ןטנַאילרַאב

 לקיטנַא ןַא ,שָארב ַא ןעמַאמ רעד רַאפ

 ,דיילק ןטעמַאס ריא וצ טסַאּפ סָאװ

 ,ןעלדנַאמ ןוא ןגייפ רעדניק יד רַאפ

 ,טייטש שמוח ןיא יו טקנוּפ טָא

 ,בוט םוי טרעוו ךָאוװטימ רעטסָארּפ רעד ןוא

 ,שיפ טימ ןוא ןייוו טימ ,הלח טימ

 ,סעמיצ ןוא סעבלוב ,שיילפ-לסָאר טימ

 .שיט רעד שזַא ךיז טכערב'ס זַא

 ,איבנה והילא טייטש לעווש רעד ףיוא
 ,געט עקיטכענ ןופ רעמזעלק ַא
 עברַאמ ןיא הנבל יד טמענ רע
 -- -- געוו ןיא רעטייוו ךיז טזָאל ןוא
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 רעננַאמ עטנ ןופ עדַאלַאב יד

 רעד ןוא ננוי:רעדײנש םעד

 עצּפוד ןופ עניפַארנ רענײש

 ,השעמ א ןעוועג זיא לָאמַא
 ,ןייש ןוא קירעיורט זיא השעמ יד
 ןפָארטעג ךיז טָאה השעמ יד
 .ןײלַא רימ טימ עקַאט

 לשטייב א טימ לשטייד א

 ,םעב ןיימ ייב ןענַאטשעג זיא

 ,לשטייב ןטימ ןַאטעג קאנק א

 :טדערעגנ ןוא ףיט ךיז טגיונרַאפ

 עצּפוד ןופ ץעניּפַארג ענייש יד

 ,טכַאנ יד ריד ףיוא טרַאװ

 ט'מולח'עג ךיד טָאה יז טניז ןופ

 ."טכַאלעג טשינ ךָאנ יז טָאה

 ?ץצּפוד ןופ עניפארג ץענייש יד ,

 "!טניוו םעד ןייא לשטייד ןַאּפש

 ,לשטייב ןטימ טקַאנק לשטייד סָאד

 .דניוושעג ןעילפ רימ ןוא "'! ַאיװ;
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 ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא !ַאיוװ

 ,קרעמ ןוא ןסַאנ רעביא !ַאיװ

 ,סעקנַאל ןוא ןכייט רעביא !ַאיוװ

 .גרעב ןוא ןלָאמ רעביא !ַאיוװ

 ,ץַאלַאּפ רענרעבליז רעד טקיטכיל טָא

 ,םיורט רענרעבליז רעסיורג ַא

 ,לשטייב ןטימ טקַאנק לשטייד סָאד

 .םיוק טעּפַאס דרעפ-טניוו סָאד

 ,רעיױט ַא לשטייד סָאד טנפע טָא

 ,ריט ַא לשטייד סָאד טנפע טָא

 ,לשטייב ןטימ שטייד וד ,רעלענש,

 "!ריא וצ ךימ גנערב ןוא ךימ ריפ

 ,עניפַארג ענייש יד זיא טָא

 ,טכַאל ןוא ןגעקטנַא רימ טייג יז

 לשטייד סָאד ,לשטייד םוצ קנואוו ַא

 ."טכַאנ עטוג א, :ךיז טגיונרַאפ

 ץצּפוד ןופ עניפַארג ענייש יד

 ,טנַאה רעד ייב ןַא ךימ טמענ

 ,למיה ןיא טָאג ,לָאמַאטימ ןוא

 .טנַאװ יד יוו ךיילב יז טרעוו

 "!? ץגלַאּפ ַא רָאג טזיב וד ,סַאַאװ;

 (סיפ יד ףיוא םיוק ךיז טלַאה יז)

 "! עניּפַארג ,ןענהיא טימ זיא טָאג,

 .םיז ןוא שירַאנ ךיא לכיימש
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 :טרעטיב ןוא רימ ףיוא טלטייט יז
 "!ְלץַאש ןיימ ןייז טסליוו וד ןוא,

 ,לברא ןיימ ףיוא טגנעה םעדָאפ א

 .ץַאל ןיא טרעבליז לדָאנ יד ןוא

 ...?ץעניפַארג ענייש , : ךיז לטיור ךיא

 "! טרָאװ ןייק ךירּפש , :טעשעה יז

 ,עטירבעגּפָא ןַא יו ןוא

 .טרָא ריא ןופ גנורּפש ַא יז טוט

 ןגיוב ןסיוא לייפ ןוא --- "!! סוָאניה,
 טנַאה רעד ןיא טוה ןטימ
 ,ןפיול ,ןפיול ךיז ךיא זָאל

 ,דנַאל ןקיזָאד םעד ןופ קעווַא

 טַאטשרַאוװ םייב טכַאנייב טציא ןוא

 : קילב ןיא ןרערט טימ ךיא טכַארט

 םידָאפ-לדָאנ ַא בילוצ

 .קילג ןיימ טליּפשרַאפ ךיא בָאה

 רעיורט ןיא ּפָאק םעד גיוב ךיא

 ,דימ ןוא ןגָאלשרעד ךיז ליפ ןוא

 ,ןלעזעג-רעדיינש עכיל ריא

 !דיל סָאד ןעגניז שטָאכ רימ טפלעה

 ,השעמ 8 ןעוועג זיא לָאמא
 ,ןייש ןוא קירעיורט זיא השעמ יד

 ןפָארטעג ךיז טָאה השעמ יד

 .ןיילַא רימ טימ עקַאט
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 המותי רעד על'הנח ןופ עדַאלַאב יד

 ןײטשטַאלג בקעי

 ,המותי יד על'הנח

 ,ּפָאק ריא ףיוא ןבעל ַא

 ןגיוא עדנַאלב ייווצ טָאה

 .ּפָאצ ןעָאלב א ןוא

 .רבק ןיא עמאמ עטיוט ַא ןוא

 רבק סעמַאמ רעד טמוק
 ,ןייג וצ ריא וצ טכַאנרַאּפ
 רבק סעמַאמ רעד טגָאז
 .ןייו ,על'המותי ,ןייוו
 ."ןתח א ןעמוקַאב וטסעוו

 ןרערט ןביז ןלַאפ

 .ןיירַא רבק סעמַאמ רעד ןיא

 ?ןביז אקווד סעּפע סָאװרַאפ

 ,ןייז טשינ רעמ ןפרַאד'פ לייוו

 .ןתח א ןעמוקַאב וצ ידכ

 ןרערט יד רבק רעד ןייא טּפַאז
 ןעוו ןוא סָאװ רעדייא ןוא
 ,ןתח א רבק םענופ סיוא טסקַאװ
 ןעזעג טשינ ךָאנ טָאה סנױזַא
 ,תישארב-השעמ טניז טלעוו יד



 לדַאלַאב ןוא דיל 068

 המותי ענדיב יד טדיינש

 ּפָא ןתח םעד לרעש ןטימ

 .רבק סעמַאמ רעד ןופ

 :ּפָאק ןייז ףיוא ןבעל א

 .ןתח א לָאמייװצ ,לָאמנייא ןיוש

 ןתח רעד ןייש ךיז טגיונרַאפ

 :טנַאה יד הלכ רעד טשוק ןוא

 ,על'המותי ןייש ,עסייה ךיא,

 ,טנַאמַאיד ףלָאדַא

 ."ןתח רעטלָאגַאב ,רעטרעשַאב ןייד

 ,עטמַאלּפרַאפ ַא על'הנח ןוא

 זָארג סָאד ּפָא טעשַארּפ

 ןתח םענופ זָארג-רבק סָאד

 ,זָאנ רעד ןופ למירעוו סָאד ןוא

 .ןגנעה ןבילבעג טרָאד זיא סָאװ

 ,ךיז טייטשרַאפ ,ךָאנרעד ....ךָאנרעד

 :סקינק ַא על'הנח טכַאמ

 ,ןתח רעביל ,עסייה ךיא,

 ,סקינעבַאה על'הנח
 ."ןבעל ןוא בייל ןוא ביל ןייד

 ,הרונמ ַא -- טלַארטש ןתח רעד
 ןיינ ףכית רימָאל ָאט,
 ,"סעזָאמ רעניבַארידנַארג םוצ
 "ןייש עטיב , :ץעל'הנח טגָאז
 .םערָא ןרעטנוא םיא טמענ יז ןוא
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 רעניבַאר םוצ ייז ןעייג

 ,ייז ךָאנ טּפיה רבק רעד ןוא

 סעזָאמ רעניבַאר רעטלא רעד

 ,ײלַאךרעטש רעד ןיא טניווו

 .קינאנ ןטימ זייה סָאד טרָאד טָא

 ןסיורד ןיא טרַאו רבק רעד

 ,סױרַא טמוק לרָאּפ סָאד זיב

 ,רעדניליצ ןצרַאװש א ןיא ,רע

 סיורטש-ןעמולב א טימ -- יז

 .ןזיור עסייוו עמאס ןופ

 רבק רעד געוװו ןיא טייטש

 ןייג רעטייוו טשינ טזָאל ןוא

 :רבק רעד ױזַא טגָאז'ס ןוא

 ,ןייוו ,על'המותי ,ןייוו,

 ."רעטכָאט ,לרעטכעט א ןבָאה וטסעוו

 ןרערט ןביז ןלַאפ
 ,ןײרַא רבק סעמַאמ רעד ןיא
 ?ןביז אקווד סעּפע סָאװרַאפ
 ,ןייז טשינ רעמ ןפרַאד'ס לייוו
 .רעטכַָאט ,לרעטכעט ַא ןבָאה וצ ידכ

 ןרערט יד רבק רעד ןייא טּפאז

 ןעוו ןוא סָאװו רעדייא ןוא

 ,רעטכָאט ַא רבק םענופ סיוא טסקַאװ

 ןעזעג טשינ ךַאנ טָאה סנױזַא
 .תישארב-השעמ טניז טלעוו יד
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 המותי ענדיב יד טדיינש
 ּפָא לרעטכעט סָאד לרעש ןטימ

 ,רבק סעמַאמ רעד ןופ
 ,ּפָאק ריא ףיוא ןבעל א

 רעטכָאט לרעטכעט ,לרעטכעט ַא

 החמש רַאפ רבק רעד טצנַאט

 "! רימ ךָאנ ןעמָאנ א ןיוש בָאה'כ ,

 ,עמַאמ-עטַאט יד ןצנַאט
 ,ריפ סע טסייה ,ןצנַאט

 .ןטימ ןיא טצנַאט לרעטכעט סָאד לייוו

 ? החמש א טרעיודעג ליּפיוו רַָאנ
 ,ןילַא טייטשרַאפ ריא ןיימ'כ
 ,םידייא רעד ,טישכת רעד טגָאז
 ,ןייג ןיוש טנעק ריא ,רעגיווש ,
 ."ןבָאה טשינ רעמ ךייא ןפרַאד רימ

 רעטכָאט-לרעטכעט ןטימ רָאּפ סָאד ןוא

 טירט ערעייז ןרעטייוורעד

 םידָאפ םעניד ַא ןעמענ ןוא

 ,טימ ןגעוו ערעייז ףיוא

 ,רבק ןטימ ייז טדניברַאפ סָאװ

אמאהל יי א יי א יי ראאא
 טא ראש 

 ןעגנוזעג דיל סָאד בָאה ךיא

 ,סטכַאנױצ-קיטיירפ "תורימז, טָאטש

 ןבעגעג עזומ ןיימ בָאה'כ ןוא

 סטכַאמעגנייא עלעפעל ַא
 .עדאלַאב רענייש רעקיזָאד רעד רַאפ
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 דוד ןוא לוָאש

 ,ףרַאה רעד ףיוא רעליּפש רעד וטזיב,

 "+ רעטסייג עזייב יד טביירטרַאפ סָאוװ

 4 ךלמ ןיימ ,8י,

 ,רעטסיימ רעניילק ןיימ ,ףרַאה יד םענ,

 ."ךעליירפ ךלמ ןקנַארק םעד ךַאמ

 :ליּפש ךיא ,רעה,

 הדוהי ןיא טייק-נרַאב רעד ןופ ,

 ,טכַאנ-רעמוז ַא ליטש טרעדינ

 -- רָאלק ןוא ליטש
 ,לטרַאג ריא ןיא ןזיור עדליוו

 רָאה עטזיורקעג ּפָאק ןפיוא
 .גידלָאגניג ןיורק א טצילב טלקניפ

 ,ךוטסַאּפ ןטצעל םעד וצ יז טגָאז,
 :ןבילברַאפ דלעפ ןיא ךַאנ זיא סָאװ
 עדַאטס יד טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ---
 ?ןבירטעג םייהַא טייצ-טנווָא
 ."ןיילא דלעפ ןיא וטזיב טציא
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 : ךוטסַאּפ רעד טגָאז
 !ןיילַא ןיינ

 ןייש טזיב וד ןוא ָאד טזיב וד
 ."קילייה זיא ןייש זַא סייוו ךיא ןוא

 ,רעפיטש רעניילק וד, :טכַאנ יד טכַאל

 ...?רָאװ יד טשינ וטסגָאז סָאװרַאפ

 ףנוה םייב לייוו ,תמא זיא'ס ,ָאי

 ,רָאלק ןגיוא יד טשינ ןענעז

 ."רעניילק ,רעביל ןיימ ,ריד ייב יו

 :ןיורק ריא ןַא םיא טוט יז ןוא
 .רענייש ןיימ ,ריד הנתמ ַא --

 :לואש ךלמ רעד ףיוא טרעטיצ
 ,ךוטסַאּפ רעניילק רעד טסייה יוװ ,גָאז,
 "? טנַאקַאב ריד ןעמָאנ ןייז זיא

 דנַאל ןיא טשינ םיא ןעק רענייק,

 ."םולח ַא ךָאנ זיא ןיורק ןייז ןוא

 : רעטייוו רעה טציא,

 רעטייר א דרעפ ןסייוו ַא ףיוא

 ןגעוו יד ןופ ןטייר וצ טמוק

 ,ןגער-רעמוז ןופ טצענעגכרוד

 ,ייה ןשירפ טימ םיא ןופ טקעמש'ס

 ,ןגעקטנַא םיא ךוטסַאּפ רעד טייג

 ,ייווצ ןרעטש -- ןגיוא ענייז

 ! איבנ :רעטייר םעד טפור רע ןוא

 *! ךלמ : םיא טפור רעטייר רעד ןוא
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 :לואש ךלמ רעד ףיוא טרעטיצ
 ,רעטייר רעדמערפ רעד טסייה יו ,גָאז,
 "? טנַאקַאב ריד ןעמָאנ ןייז זיא

 ,דנַאל ןיא טשינ םיא ןעק רענייק;,

 ."םולח ַא ךָאנ זיא טרָאװ ןייז ןוא

 :ךלמ רעקנַארק רעד ליטש טלמרומ

 ,רעליּפשנּפרַאה רעניילק וד ,רעה,

 ,לקניוו ןיא ףרַאה יד קעװַא לעטש

 ,דימ ןיב ךיא

 רעליק ,רעפרַאש טכַאנ-טימ יד טרעוו'ס

 דיל ןייד ןוא
 ,רעיורט ןיימ טזיילעגסיוא טשינ טָאה

 ."םולח ןיימ רימ טרעטיילעג טשינ

 "! ךלמ ,טכַאנ טוג,

 "! םולשב יג,
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 ,דמערפ וצ דמערפ ןופ רעדנַאװ ןיא
 רעיורט וצ רעיורט ןופ
 טניוו רעקיטסברַאה רעד טעשטּפעש
 :רעיוא ןיא רימ ליטש

 טכייל רבק סעמַאמ ןייד,
 ,םירבק עלַא ןשיווצ

 ,םולב טרעוו יז רעמ סָאװ ,רעמ סָאװ
 ."םירָאװ וטסרעוו רעמ ץלַא

 ,טניוו וד ,תמא זיא'ס, :ךיא גָאז
 ,תמא גנידצלַא זיא'ס
 ,רָאלק קיטייוו םוצ זיב ,רָאלק זיא'ס
 סע םענַאב ןוא ליפ ךיא

 טכייל רבק סעמַאמ ןיימ

 ,םירבק עלַא ןשיווצ

 ,םולב טרעוו יז רעמ סָאװ ,רעמ סָאװ

 ."םירָאװ ךיא רעוו רעמ ץלא

 ,טלָאצעגּפָא וטסָאה סָאװ טימ ,

 ,ןטרַאצ םעד דילּפָאלש ריא רַאפ

 גָאט ַא ןופ רערט ןוא רעיורט טימ

 "? ןטרַאה 8 טימ ןייטש א טימ
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 טכייל רבק סעמַאמ ןייד ,

 ,םירבק עלַא ןשיווצ
 ,םולב טרעוו יז רעמ סָאװ ,רעמ סָאװ

 ."םירָאװ וטסרעוו רעמ ץילַא

 ,טניוו וד ,תמא זיא'ס, :ךיא גָאז

 ,תמא גנידצלַא זיא'ס

 ,רָאלק קיטייוו םוצ זיב ,רָאלק זיא'ס

 .םע םענַאב ךיא ,ליפ ךיא

 טכייל רבק סעמַאמ ןיימ

 ,םירבק עלַא ןשיווצ
 ,םולב טרעוו יז רעמ סָאװ ,רעמ סָאװ

 ."'םירָאװ ךיא רעוו רעמ ץילַא

 ,טגָאזעג שידק ןייק וליּפַא טסַאה ,

 ,ןוגינ ןקילייה םעד טָא

 טוט ןעמ ןכלעוו טימ דילפַאלש סָאד

 .ןגיוורַאפ עטמיוט יד

 טכייל רבק סעמַאמ ןייד

 ,םירבק ץלַא ןשיווצ

 ,םולב טרעוו יז רעמ סָאװ ,רעמ סָאװ

 ."םירָאװ וטסרעוו רעמ ץילַא

 ,טגָאזעג שידק ןייק טשינ בָאה'כ ,ןיינ;
 ,ןסירעצ טשינ דיילק ןיימ ןוא
 ריא רַאפ ךיא יימש רעקידניז ַא
 .ןסיוועג ןגייא ןיימ ןוא

 טכייל רבק סעמַאמ ןיימ

 ,םירבק ץעלַא ןשיווצ
 ,םולב טרעוו יז רעמ סָאװ ,רעמ סָאװ

 ."םירָאװ ךיא רעוו רעמ ץלַא
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 טפַאשדנַאל עקיטסברַאה

 .טימעג ןיימ ןיא טפַאשדנַאל עקיטסברַאה

 -- רעיורט רעד ןוא קיטייצ ןענעז לּפע יד

 -- רעױט-הלּפמ ןטלַא םעד רעביא

 טילפ ,טרעטַאלפ

 טסייוו רע .טייוו ןוא סיורג ,לניופ-לבא ןַא

 רעגניווצַאב רעד דימת זיא םשוגמ רעד זַא

 .רעגניז םעד ןוא רעמיורט םעד ,איבנ םעד ןופ

 טסייוו רע לייוו ןוא

 ,טסיירט ןייק ןייז טשינ טעוו ןוא ָאטשינ זיא'ס זַא

 .רעגנירג ,רעדלימ רעיורט ןייז טרעוו

 ,םימעג ןיימ ןיא טּפַאשדנאל עקיטסברַאה

 -- רעיורט רעד ןוא קיטייצ ןענעז לּפע יד

 רעיומ-םלוע-תיב רעטלא רעד רעטניה

 -- דימ ןוא רעווש רעמיוב יד ןשיור

 .טכיזעג דמערפ א טָאה רעבערג-ןטיױוט רעד

 .טכיל ןגייא ןַא טימ ןטכייל םירבק יד

 .טילב סָאװ םולב א טיוט רעד זיא רעמוז

 ןגער רענָאטַאנָאמ רעניד ַא -- טסברַאה ןוא

 ,טניוו רעקנַארק-ךןגנול א רע זיא גנילירפ

 ןגעוו יד ךיז ןציירק'ס ואוו לַארעביא ןוא

 .דניק א טברַאטש'ס ןוא ,ןקז ַא טלּפַאלּפ
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 טימעג ןיימ ןיא טפַאשדנַאל עקיטסברַאה

 .רעיורט רעד ןוא קיטייצ ןענעז לּפע יד

 : רעיולפ ןייז ףיוא טעּפילכ ךוטסַאּפ רעטלַא ןַא

 ? טילברַאפ םױב-לּפע רעד טָאה סָאװרַאפ

 ?ןיילַא טזָאלעג ךימ עדַאטס יד טָאה סָאװרַאפ

 ןייטש ַא ףיוא רעדינַא טלַאפ ּפָאק רעָארג ןייז

 דימ ןוא רעווש ךיז טּפעלש סנקלָאװ יד ןשיווצ ןוא

 דיי רעגנוי רעטלפייווצרַאפ א

 .רעיוט ןדמערפ ַא ייב קעװַא טלַאפ ןוא

 טימעג ןיימ ןיא טפַאשדנַאל עקיטסבראה

 .רעיורט רעד ןוא קימייצ ןענעז לּפע יד



 לדַאלַאב ןוא דיל 4

 םיוב-לּפע רעד ןוא הוח

 ,םיױבילּפע ןרַאפ טייטש הוח

 ,טיור זיא גנַאנרַאפנוז רעד

 ,גָאז ,הוח רעטומ ,וטסייוו סָאװ

 ? טיוט ןגעוו וטסייוו סָאוװ

 םיוב-לּפע רעד זיא סָאד טיוט רעד
 .דימ ןגייווצ יד טניוב סָאװ
 םיוב ןפיוא לגיױפ-טנווָא רעד
 ,דיל-טנווָא ןייז טגניז סָאװ

 גָאטרַאפ קעוַא זיא םדָא

 .ןײלַא דלַאװ ןדליוו ןיא

 ףליוו זיא דלַאװ רעד, :טגָאז םדָא

 ."ןייש זיא "דליוו, רעדעי ןוא

 ,דלַאו ןראפ ארומ טָאה יז רָאנ

 .םיוב-לּפע םוצ טיצ יז

 ןייג וצ םיא וצ טשינ יז טמוק ןוא

 .םיורט ןיא ריא וצ רֶע טמוק

 .ריא רעביא ךיז טגיוב ןוא טשיור רע
 ."טרעשַאב , טרָאװ סָאד טרעה יז
 ,"רעד , רעסיורג רעד "רע, סָאװ סעגרַאפ
 ,טרעווראפ ריד טָאה רע סָאװ
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 ּפָא לּפע ןַא טסייר הוח ןוא
 ,גנירג ענדָאמ ךיז טליפ ןוא
 ,םיוב םעד םורַא טבילראפ טזיירק יז
 .גנילרעטעמש רעפיורג ַא יוװ

 ,טרעוורַאפ םיוב םעד טָאה סָאװ ,"רע, ןוא
 ,"ןייש זיא'ס, :ןײלַא טגָאז רע
 ףיוא עגר א ףיוא ךָאנ טלַאה ןוא

 .ןייגרַאפ-ןוז עסיורג סָאד

 ,טכַאנ עדעי םולח רעד זיא סָאד

 ? רָאװ יד זיא עשז סָאװ ָאט

 םיוב רעד טרערט'ס יו טליפ הוח ןוא

 .רָאה עריא ןיא ּפָארַא

 ,םיוב-לּפע רענייש טשינ ןייוו}
 רימ ןיא טסגניז ןוא טסשיור וד
 ,טרָאװ םענופ רעקרַאטש טזיב וד ןוא
 ."ריד רַאּפ ךימ טנרָאװ סָאװ

 םיוב-לּפע םעד טמענ הוח ןוא
 ,םורַא טנעה עדייב טימ
 םיוב-לּפע ןופ ןיורק רעד רעביא ןוא
 ...םורפ ןרעמש יד ןרעטיצ



 ץדַאלַאב ןוא ריל

 טָאה םָאװ דיי םעד ןופ עדַאלַאב יד

 הנבל עבלַאה יד ןענופענ

 דלעפ :ןרָאק ַא ןיא

 ץתוילגרמ ןויצ ןב

 ,וָאטלבַאז ןייק דיי ַא טייג
 ,גיצ ַא קירטש ַא ףיוא רֶע טריפ
 ,בוט ןּבא ןַא --- גיצ ןזק טשינ
 .קירעבמעל ןטייוו ןיא טפיוקעג
 ,בומ ןבא ןַא ,גיצ-גיצ-גיצ ַא
 .קירעבמעל ןטייוו ןיא טפיוקעג

 טלָאצַאב ףוס םוצ ,ךיז ןעגנודעג
 ,"עַײנ, עצנַאג ןביז
 טגָאזעג טָאה ,"האיצמ ַא;
 .עייש רחוסזרעניה רעד
 טניוו רעד ןוא ,ךעליירפ רע טייג
 .היחמ ,דרָאב יד טמעקוצ

 גיצ יד טריפ ןוא דיי רעד טייג
 ,רעטנוא טלצנעט רע ןוא
 ,ןוז יד םייגרַאּפ טייז-ברעמ ןיא
 .רעטנוצ ןוא דלָאג ןוא טולב
 ? םָאװ זיא ,טײגרַאפ ןוז יד זַא ןוא
 .רעטנוא טשינ טלעוו יד ךָאנ טייג

 םיוב ַא ייב ךיז דיי רעד טלעטש
 ,רעטנומ ברעמ טנוװַאד ןוא
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 --- גיצ יד ןוא "שודק , לָאמ יירד טגנירּפש
 רעטנוא לָאמ יירד ךיוא טגנירּפש
 ןוז יד טייגרַאפ טייז-ברעמ ןיא
 העטנוצ ןוא דלָאג ןוא טולב

 ,טָאג ןקנַאד ,טנוװַאדעגּפָא
 ןענַאּפש רעטייוו ןעמ ףרַאד זיא
 ליימ עצנַאג ןביז ךָאנ טָאה רע
 .ןענַאד ןופ םייהַא זיב
 געוו עזַאּפ ...רעטייוו רע טייג
 .ןענַאטשַאק יד ןשיור

 םגניז לגיופ ַא ...קירישט ,קירישט
 ,ןלירג יד -- לירט לירט לירט
 םורפ טנוװַאד םורַא ץלַא ןוא
 .ןיליפת ןָא ןוא תילט ןָא

 טקנירט לשוב ַא ,טגניז לכייט ַא
 .ןליק םעד קנורט-טנוװָא םעד

 -- דיי רעד ּפָא ךיז טלעטש םיצולּפ
 ןרָאק טימ דלעפ 8 ןיא

 ,טצילב עווָאקדָאּפ א רע טעז

 טצילב ץווָאקדָאּפ ענרעבליז 8
 דרעפ שיצירּפ ַא טָאה אמתסמ

 .ןרָאלרַאפ דלעפ ןיא ָאד יז

 -- ףיוא עווָאקדָאּפ יד רע טביוה
 ,ןנעוװ יד ףיוא ןענייש
 ףעלרעטַאלּפ ןקימ ,םעקושז ןוא
 ןגעקטנַא םיא ןרעטַאלּפ
 םיוב רעדעי ןוא טסוק רעדעי ןוא
 ןגעמרַאפ 8 -- טרעבליז



 דיי רעד טליפרעד לָאמַא טימ ןוא
 ןטניוו יד םיא ןעמענ'ס יו
 ףיױרַא ףױרַא םיא ןגָארמ ןוא
 ףיונוצ ךיז ןעגנילק םנקלָאװ יד ואוו
 ןרעטַאלּפ תואיּפ ןוא דרָאב שזַא
 .ןטניוושעג יד ןופ ליּפש ןיא

 ,געוװ ןיא גיצ יד טפַאנ ןוא טייטש
 ,האירב עסייוו עמוטש יד
 ּפָארַא ריא וצ דיי רעד טיירש
 ,האיצמ ,טנוזעג יז,
 בעל ץטַאלז לבייוו ןיימ סירג
 "!עיש רעטעפ ןיימ ןוא

 ,גיצ רימ סָאװ ןוא ןעוו ןוא רעוו רָאנ
 ,ןרעטש ןצנַאט םיא םורַא
 -- ןיד ןוא קידרעבליז ןעגנילק ייז
 .ןרעה וצ ייז תחנ ַא
 דיירפ עסיורג יד סָאװ רָאנ דָאש ַא
 .ןרערט יד םיא ןרעמשרַאפ

 ,געוו-ךלימ רעד ךיז טרעבליז טָא

 ,ארוב םוצ זָארטש-רעזייק רעד
 ?ווָאטלבַאז טציא םיא רַאפ זיא סָאװ
 ,ארונ-השעמ עדליוו א
 קַאשט-קישטי-ּפָאה תולד רעד טצנַאט'ס ואוו

 .עריוה ַא קרַאמ ןטימ ןיא

 ,טרעה ,יתובר, :דיי רעד טגָאז
 ,(ןטניוו יד וצ רע טדער סָאד)
 טרעשַאב סנ א ָאי רימ זיא'ס ביוא
 ,דרע רעד ןופ רוטּפ ןיב ךיא ןוא
 ,טרעה ,יתובר ,ךייא ךיא גערפ ָאט
 "? ןטניוושעג יד ןגיוט סָאװ
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 טניו ַא וצ הנעט ןוא דער רָאנ
 ןליוו ,סרעפיטש יד ,ייז זַא
 ,געוו ןופ דיי ַא ייז ןּפַאכ
 ,געט עלַא ןופ דיי ןטסָארּפ א

 געיעג 8 ףיוא םיא ןעמענ ןוא
 .ןליּפש וצ "טניוו ןיא ילפ , םעד

 םיא רעטנוא ןוא דיי רעד טילפ

 .ןלָאט ןוא גרעּב ןעילפ

 ייה סעניוטס ,רעפרעד עליטש

 .ןלָאמ ןלימ-לגילפ ןוא

 ויל ויל ויל :ןעגניז סעמַאמ

 .ןלָאטיּפש ןקיטכיל'ס ןוא

 :דיל ַא טגניז ןוא דיי רעד טילפ

 ?ןרָאװעג רימ ןופ זיא סָאװ,

 ,םייצ ןוא טייוו רעביא רעלגָאװ ַא

 ,טייל ןוא טָאג ןשיווצ ורמוא ןא

 טיישרַאפ ןוא קירעיורט ןוגינ ַא

 ."ןרָאה-הנבל א ףיוא

 ? דיל ןופ ףוס רעד זיא'ס סָאװ טגערפ ריא

 ?ןסיוו עלַא סע טליוו ריא

 דיי רעװָאטלבַאז רעד טזָאל עס

 ,ןסירג קיצרַאה עלַא ךייא

 ץט'תינולּפ ןייז ,גייווש ַא טכַאמ רָאנ

 .ןסיוורעד ךיז טשינרָאג לָאז
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 דיל

 .ןעילפ לגייפ יד ןוא ןעילב םירבק יד

 םַארנ רעשידיי רעטלַא ןַא

 ,םעט ןשידיי רעטיב ַא טימ

 ןעימ ךיז לָאז טָאג ןייא רָאנ

 רעמ סָאװ ןוא ? ךיא ןיב רעוו

 ןהדב םעקָאיל ןופ לקינייא ןַא יו

 ,ןכדש םעד רערעל לקנַאי ןופ

 .רערט רעשידיי ַא ןוא דיל ַא ,השעמ ַא

 ,טרעקרַאפ ןייז ןעק'ס ,רשפא ןוא

 עלעגיצ ענעדליג סָאד ןיב'כ

 ,עלעגיוו סעלעקנאי רעטנוא

 .דרע רעד טימ למיה םעד טדניבראפ סָאװ "עמ, ַא

 ,ןייז טשינ לָאז'ס ױזַא יו רָאנ
 טעב ןיימ ןיא םעלג ךיא
 טערַאגרַאמ עטרַאצ יד
 .ןייוו עלעגירק א טימ רעיורט ןיימ רוכיש'רַאּפ ןוא

 םתסה ןמ טניימ ריא רָאנ

 םַאיַאכ רַאמָא רעטייווצ ַא

 ,דייר עקיזָאד יד ט'נשרד

 .טייטש לרעשטנעב ןטמארגעג ןייז ןיא יו
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 ,רַאנ רעד ,תלהק ןימ ַא רעדָא

 רַאגיצ ןייז ןָא טדניצ סָאװ
 טנעמיד ןקיטכיל א ייב
 .רעצ ןייז ןופ ןיורק רעד ןיא

 ,טייל עביל עניימ ,תועט א

 ,טייקעצ טשינ דייר עניימ טָאה ריא

 סנרעטש יד עגר ַא טשטיינקרַאפ

 .טײטַאב שטייט רעד סָאװ

 ןייז טשינ לָאז'ס ױזַא יוו רָאנ

 טרעלקַאב ןבָאה טעוו ריא זיב

 ,דרעב עטלזיירקעג יד טעלגעג ןוא

 .ןייוו עלעגירק ןיימ ןופ ןָאט ּפוז א ךיא לעוװ
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 גָאליּפע

 ,זיומ לזיימ לזימ

 ,סיוא זיא דיל ןיימ

 ,ןשַארג רעייא ףיוא ףייפ ךיא

 .םױרַא טשינ ךימ טפרַאװ ןוא

 .סױרַא ןיילַא ייג ךיא

 ?ןייג ךיא לָאז עשז-ואוו ָאט

 רעדמערפ א םרָא ןיא ןיב ךיא

 .ןייטש א יוװ טנלע ןוא

 ,טכַאנ-רעטניוו עטלאק א

 ,טכאמעגוצ סעמשטערק יד

 ,ןצבק ַא ןײלַא ךיא ןוא

 .טכַאדעג ךייא רַאפ טשינ

 ףייפ ַא רימ ךיא ביג ָאט
 ,ףױרַא טָאנ ןטלַא םעד וצ

 : ףוס ןיא ןיא טלמירד סָאװ
 ,ףייר זיא גנַאז ןייד ,טַאג,

 טרענעג ךימ טַאה דרע יד,
 רעצ ןוא טיונ ןוא טיורב טימ
 רַאפרעד יז בָאה ךיא ןוא
 .טרערטַאב דיל ןיימ טימ



 ,טיווק עדייב ןענעז רימ,

 דיל ןיימ טנָאמרַאפ דרע יד

 טיירג ןיב גנַאז ןייד ךיא ןוא

 ,"טינש ןרַאפ קיטייצ ןוא

 זיומ לזיימ לזימ

 ,קע ןא ןָא לצעק ןוא
 ןוגינ ןטצעל ןיימ ףיוא ףייפ ךיא

 .קעווַא דיירפ טימ ייג ןוא
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 ל/ז-רדנש רער
 ע"ז רעגנט עט
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 ײמָאלַאק ןײק טעשטּפַאטס ןופ .ן

 ײמָאלַאק ןייק טעשטּפָאטס ןופ
 -- רערעמ טשינ --- ליימ ןביז זיא
 ,גנירג אקווד זיא ּפָארַא גרַאב
 .רערעווש זיא ףױרַא גרַאב רָאנ

 דָאר-רעייפ ןדלָאג ַא -- ןוז יד

 .ועטיק רעטניה ןופ ףיוא טייג

 גניז ךלמ טגָאז "!רוא יהיו,

 .ףתוש ןייז ,גנילק לרעב וצ

 םוטש ןעייטש ןעגנוי-רעדיינש יד
 ,ןעניוטש ןוא געוו ןטימ ןיא
 געמרַאפ ןייז טלצנערטעצ טָאג יו
 .ןעניורק ענעדלָאג טנזיוט ףיוא

 -- ןיורק ַא טגָארט עברעוו עדעי א

 ,הכלמ ַא זיא יז טניימ ןוא

 גיוא סָאד טדנעלברַאפ ןוא טעשטשילכ'ס ןוא

 .עקלַאכימ ןופ עטַאכ יד

 :גנוי-רעדיינש רעד גניז ךלמ טגָאז

 ! רמז ַא ,גנילק לרעב ! יעה,;

 ילפ ַא ןָאט עװַאּפ רעזנוא לָאז

 ."רעמייב ץלַא רעבירַא
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 ,דלָאג -- לָאמ ייווצ זיא דלָאג ןוא דלָאג

 .רענעש ןיא דלָאג לָאמ ייווצ ןוא

 טלעוו רעד ןופ "רשוע, רעד "רע, לָאז

 .רימ'עז רימ רעוו ןסיוו

 םורפ ןעגניז ןעגנוי-רעדיינש יד

 :ןעניגַאב געוו ןטימ ןיא

 םילפ ןוא טילפ עץווַאּפ ענעדלַאג יד,
 .ןענירטנַא טרעוו יז זיב

 ,טָאג יז .ץישַאב ןוא יז טיהַאב

 ,הרושב ַא סנייד זיא יז לייוו

 ,טגָארט יז סָאװ לווירב ןדעי ןיא

 ; הרוש ַא סנייד ךיז טנעייל

 טכַאנרַאפ םייהַא טמוק יז ןעוו ןוא

 ,ןרעיוט עליטש ענייד וצ

 טָאה יז ביוא זגורב טשינ ייז

 "ןריולרַאפ ואוו רעדעפ א
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 עװַאּפ רענעדלָאנ רעד ןופ דיל סָאד 2
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 ,קעװַא ןגיולפעג עװַאּפ ענעדלָאנ יד זיא

 .".געט עקיטכענ, יד ןכוז חרזמ ןייק

 .אל ארט ,ילירט
 ,גרעב יד ןיא ,טפערט יז זיב טילפ ןוא יז טילפ

 ,קרעט ןטלַא ןַא עּפַאקש רעסייוו ַא ףיוא

 :גערפ ַא עװַאּפ ץנעדלָאג יד םיא טוט

 "? געט עקיטכענ יד ןעזעג ומסָאה יצ

 :טרעלק ןוא ,ןרעטש םעד קרעט רעד טשטיינקרַאפ
 .מרעהעג טשינ ,ןעזעג טשינ ,געט עקיטכענ יד
 ,דרעפ םוצ "ָאיװ, ןוא ,סעצייל יד יצ ַא ןוא
 ,אכ-ַאכ-ַאכ ןייז גרעב יד ןיא טגנילק'ס ןוא
 !ַאזַא רַאנ ַא ןוא לגיופ רענעדלָאג ַא

 ,קעװַא עווַאּפ ענעדלָאג יד ןגיולפעג זיא

 ,"געט עקיטכענ, יד ןכוז ,ןופצ ןייק

 .אל ארט ,ילירט
 ,םי ןופ גערב םייב רעשיפ ַא יז טעז

 .םַארג םוצ טגניז ןוא ץענ ןַײז סיוא טיײרּפש

 ,דניק ַא טּפָאלש'ס ןוא ,רעייפ ַא טנערב דיל ןייז ןיא

 .טניּפש ןוא דָארניּפש םייב טציז יורפ עדנָאלב ַא ןוא

 :גערפ א ץעװַאּפ ענעדלַאג יד םיא טוט

 "? געט עקיטכענ יד ןעזעג וטסָאה יצ ,
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 :טרעלק ןוא ,ןרעטש סעד רעשיפ רעד טשטיינקרַאפ

 !טרעהעג טשינ ,ןעזעג טשינ געט עקיטכענ יד

 .ַאליַאל-ַארט טימ דיל ןייז טקידנערַאפ רע ןוא

 !ַאזַא רַאנ ַא ןוא לגיופ רענעדלָאג א

 ,קעװַא עוװַאּפ ענעדלָאג יד ןגיולפעג זיא

 ."געט עקיטכענ, יד ןכוז םורד ןייק

 ַאל ארט ,ילירמ
 ,דלעפ ןטימ ןיא רעגענ א יז טעז

 ,טלעצעג םערָא ןייז דלָאגיורטש טימ ןטכירַאּפ

 :גערפ ַא ץווַאּפ ענעדלָאג יד םיא טוט

 "? געט עקיטכענ יד ןעזעג וטסַאה יצ
 ז

 ,ןייצ עסייוו יד רעגענ רעד טערישטשרַאפ

 ןח אלמ זיא סָאװ ַאזַא לכיימש ַא

 "?ַאה, רָאנ טגָאז רע .טשינרָאג טרעפטנע רע ןוא

 !ַאזַא רַאנ א ןוא לגיופ רענעדלַאג ַא

 ,קעװַא עוַאּפ ענעדלָאג יד ןגיולפעג זיא

 ,"געט עקיטכענ, יד ןכוז ברעמ ןייק

 .אל ארט ,ילירט
 טינק סָאװ ןצרַאװש ןיא יורפ א יז טפערט

 .דימ ןוא ןגָאלשרעד ,רבק א ןבענ

 ,ןײלַא טסייוו יז .עווַאּפ יד טשינרָאג טגערפ

 ןייוועג ריא טיירּפש סָאװ ,ץרַאװש ןיא יורפ יד זַא

 ,געו ןופ דנַאר םייכ ,רבק ןרעביא

 ."געט עקיטכענ , יד ןופ הנמלא יד זיא
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 עטנ ןלעוענ-רעדײנש םענופ דײר יד 3

 מעָאּפ םוצ רעגנַאמ

 ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ
 .םי םעד רעטנענ וטסרעה
 רעגניפ עקידנרעביפ טימ
 .םַארג םעד רעגנירג וטסליפ

 עװַאּפ ענעדלָאג יד
 .ילפ ןיא וטסנעקרעד
 רענעש טרעוו טּפַאשקנעב ַא ןוא
 .יה-טשינ ןופ זיא יז ןעוו

 רעדימ טרעוו טייקדימ יד

 ,זױה ַא ןופ לעווש רעד ייב

 רעפרַאש וטסליפ טסינק וד ןעוו

 .םיורג זיא טָאג זַא

 ,םיורג זיא לוכיבכ טָאג

 .לָאמַא יו טקנוּפ טנייה
 ,למיה ןיא טרענוד רע לייוו טשינ

 .לָאט ןיא טעּפילכ רע לייוו רָאנ
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 םעד וצ זיא ליווװ זַא

 .טרעהרעד ןעּפילכ סָאד טָאה סָאװ

 גנורעה ַאזַא זיא ריד

 .טרעשַאב ןזעוועג

 ןלַאפעג זיא רערט ַא ןוא

 .טימעג ןייד ןיא
 רעדנואוו טימ ןוא דנואוו טימ ןוא
 .דיל ןייד ןיא טילבעצ ךיז
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 ןרָאיירעדניק 4

 ,שזעברעוו ןייק ןייג רימָאל

 ,(ןרָאֿפ געמ ליוו'ס רעוו)

 ,םורּפ םייב ךיז ןליּפש ןטרָאד

 .ןרָאי-רעדניק ערעזנוא

 ,ךעלגניי ץשידיי עניילק

 ,ןסירעגּפָא ןוא סיװרָאב

 ,לגייפ יד יוו ןפייפ ייז

 .ןסיוו טינרָאג ןופ ןליוו ןוא

 ןגיצ יד ףיוא ןטייר ייז

 .דלעפ ןיא םוא ןעגנירּפש סַאװ

 ,"ָאיװ, ,"ַאטשעה ,, ןעיירש ייז
 .טלעוו ַא סיוא ןרָאפ ןוא

 ,שזעברעוו ןייק ןייג רימָאל

 ,(ןרָאפ געמ ליוו'ס רעוו)

 ,טורּפ םייב ךיז ןליּפש ןטרָאד

 .ןרָאי-רעדניק ערעזנוא

 ,ךעלגניי עשידיי עניילק

 -- ןטעקשאק ענעסירעצ ןיא

 ,םַארג ןטימ עלא ןדייר ייז

 :ןטעָאּפ ע'תמא יוװ



 רֶטגנאמ קיציא 08

 ,תולאש ןייק גערפ ,תולעמה ריש,

 .ןגרָאז וטסעוו ןגרָאמ

 ,תילט םעד ץעזראפ םענ ,תולד

 ."ןגרָאב ןרָאּפשרַאפ וטסעוו

 ,זָארג ןיא קעװַא ךיז ןגייל ייז
 .(ךעלקערש זיא'ס זַא טשינ טניימ)
 ,ןוז-הצירּפ רעד רַאפ ןזייוו ןוא
 .ךעלקעמש ערעייז עלַא

 ,שזעברעוו ןייק ןייג רימָאל

 .(ןרָאפ געמ ליווס רעוו)

 טורּפ םייב ךיז ןליּפש ןטרָאד

 .ןרָאי-רעדניק ערעזנוא

 ,ךעלגניי ץשידיי עניילק

 .ןסירעגּפָא ןוא סעוװרָאב

 ךיד ןזָאל ןוא ךימ ןזָאל יז

 .ןסירג קיצראה עלַא
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 עקלויל םנדײז ןײמ ןופ ךיור ןיא 5

 :עקלויל סנדייז ןיימ ןופ ךיור ןיא

 .דלעפ-רעטניוו טיינשרַאפ-סייוו ַא

 עטַאכ עמערָא ס'בוט-םשילעב םעד

 .טלעוו רעד ןופ רעיוא סָאד זיא

 .ןוגינ רעסיורג ןייא זיא טלעוו יד

 .טניּפש דָארניּפש ַא יו רעה

 ,לגיוו ַא ט'וילויל עמַאמ א

 דניק סָאד ךָאנ טלּפַאלּפ'ס רָאנ

 ,"ַאיטדַאיט , : ןגיױא ענעּפָא טימ
 ,םיוא ךעלטנעה יד טקערטש ןוא
 טייקסטוג רעסיורג רעד טָא וצ
 .זיוה ןיא םורַא טגניז סָאװ

 רעייפ םייב ץעגרע טציז שורּפ ַא

 .טנעה עטלַאק יד טמערַאוו ןוא

 ,טלצנעט ןטָאש רערעגָאמ ןייז

 :טנעוו יד ףיוא ט'מיליהת ןוא

 ,רעיירטעג עטַאט יוא םיקמעממ ,

 .ָאד טזיב וד זַא סייוו ךיא

 הרושב רענעדלָאג רעד טימ הילש ןייד

 ."ָארק עצרַאוװש יד אקווד זיא
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 ,רפס א טנפע טכַאנירעטניוו יד

 ; בורל תוישעמ-רעדנואוו טימ

 ,טרעדנַאװעג ןוא טבעלעג טָאה ױזַא

 : בוט-םש-לעב רעד טרעדנואוועג ןוא

 ,םיבוט םישעמ ןוא טעברַא טימ,

 .ריד וצ ץראה ןיימ ט'רמז

 קילָארק ןטסדנימ םענופ ןגיוא יד ךרוד

 .ריפַא רימ וצ וטסקוק

 ,ךיד טכוז הטוש ןב הטוש רעד רָאנ
 ,טלַא ןוא טלעגרַאפ םירפס ןיא

 שוריפב ָאד טויב וד שטָאכ
 .דלַאװ ןיא ,ףרָאד ןיא ,טָאטש ןיא

 ,?טרַאג ןיא קַאה-דלַאװ רעּפרַאש רעד טימ

 .געז עפרַאש יד טנַאה רעד ןיא

 רעדנואוו םעניא ביול ןוא ךיא בעל

 ."געט ןוא טכענ ענייד ןופ

 רפס םעד וצ טכַאמ טכַאנױלסכ יד

 : בורל תוישעמ-רעדנואוו טימ

 ,טרעדנאװעג ןוא טבעלעג טָאה ױזַא

 .בוט םש לעב רעד טרעדנואוועג ןוא
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 דילפָאלש ם'עטנ 6

 :דילּפָאלש ַא ןיילַא רימ גניז ךיא

 ,ןַאמ רעמַאזנייא וד ,ףָאלש ,ףַאלש,

 ןבָארגַאב ךיד טָאה לרוג ןייד

 .ןַאטסיקעבזוא ןטייוו ןיא

 :רבק ןייד ליטש טגיוו טניוו רעד

 .ןיל ויל ףָאלש ,עטנ ףָאלש,

 ןגיוא עטכַאמעגוצ טימ

 .ור יד רעטיול ,רעקיטכיל טרעוו

 זָארג-דליװ ןופ ןשיור סָאד רעה

 .דלעפ ןיא ןעמולב עדליוו יד ןופ

 רבק ןייד סָאװ טשינ ןרָאצ ןוא

 .טלעטשרַאפ ןרעטש יד ריד רַאפ טָאה

 ,םירזממ-רעבליז יד ,ןרעטש יד

 ,טרַאנעגּפָא ןענָאילימ ןבָאה

 ןגיױא עקיבױלג טימ ןבָאה סָאװ

 .טרַאװעג דוד ןב הישמ ףיוא

 סרעברַאּפש יד ןופ יירשעג סָאד רעה

 דרע רעד רעביא ןעלגילפ סָאװ

 .ןעלבָאנש עקיטולב עפרַאש טימ

 .טרעוורַאפ ייז רַאפ טשינרָאג זיא'ס
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 ךיד טלַאהַאב סָאװ דרע רעד קנַאד ָאט

 -- םיוש ןעיירטעג ןפיט ריא ןיא

 :הבצמ א טלעטשעג ריד טָאה יז

 .זיור א ןוא םולבנוז ַא

 ןענַאיװ ןוא ןעילב טעװ הבצמ יד
 -- יינ סָאד ןופ ןעילב טעװ ןוא
 ןשעלרַאפ יז טעװ רעבָאטקָא רעד
 .יַאמ רעד יז טעװ ןדניצנָא ןוא

 רעדורב ןייד ךָאנ טעוו רשפא ןוא
 ,םירט ענייז רעהַא ןעלגָאװרַאפ

 רבק ןייד ףיוא ןגנײלקעװַא ןוא
 ,דיל קיביײיא ןַא --- םולח ןייד

 םנקלָאװ יד ןעלגָאוװ לייוורעד ? רשפא

 -- געוו ןקיבייא ןטלַא רעייז

 ,סערעמיכ ,ןצנַאלּפ ,ןרוגיפ

 ."געט עלַא ןופ ףוס ןזיב

 :ךילפָאלש סָאד ןיילַא רימ גניז ךיא
 ,ןַאמ רעמַאזנייא וד ,ףָאלש ,ףָאלש,
 ןבָארגַאב ךיד טָאה לרוג ןייד

 ."ןאטסיקעבזוא ןטייוו ןיא
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 ןָאערקַאנַא רעטלַא רעד

 ץעטנ

 דיל -ננילירפ סםי'נָאערקַאנַא |

 ייא ןדלָאג ַא טגיילעג טָאה ןוז יד

 .טסענךבלַאװש ןטלַא ןיא

 ,ָאד ייז ןענעז טָא !אבה ךורב

 .טסעג עטלנילּפַאב עניילק יד

 ָאד ייז ןענעז טָא ,תונמאנ ןיימ ףיוא

 .טסעג עטלגילפַאב עניילק יד

 ,רעדיוו םייצ-ילב זיא'ס ,טייצ-ילפ זיא'ס

 ,גניז ןוא ףרַאה יד םענ

 : רעדיל ס'נָאערקַאנַא ןטלַא םעד

 .גניל-יל ,יל-ירט ,יל-ירפ

 ? ןטײטַאב ןעק סָאד סָאװ וטסייוו יצ
 טינ וטסעז יצ ,עז
 ,ןסייוו ןיא רעמיוב-ןשרַאק יד
 .טישעג יינש א טלַאווס יו
 הרבח יד ןבָאה סָאד ,הטוש
 .טילבעצ טכַאנ רעביא ךיז

 ,רעדיוו טייצ-ילב זיא'ס ,טייצ-ילפ זיא'ס

 ,גניז ןוא ףרַאה יד םענ

 : רעדיל ס'נָאערקַאנַא ןטלא םעד

 ,גניל-יל ,יל-ירמ ,יל-ירפ
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 ,ךעלגירק ענרעבליז טימ ךעלדיימ
 ,ייברַאפ רעטסנעפ ןיימ ןכַאל

 ,ןטפול רעד ןיא טזיורק רעטכעלעג סָאד
 .יַאמ לגנעטש ַא יו טקעמש ןוא
 רעדיוו רעוו ןוא ףיט םעטָא ךיא
 .יינ סָאד ןופ לגניי א

 ,רעדיוו טייצ-ילב זיא'ס ,טייצ-ילפ זיא'ס

 ,גניז ןוא ףרַאה יד םענ

 :רעדיל ס'נַאערקַאנַא ןטלַא םעד

 .גניל-יל ,יל-ירט ,יל-ירפ

 ןקלָאװ 8 -- רעגנוי ןוא גנוי רעוװו ךיא

 ,ןיהַא ןוא רעהַא ךיז טפיש

 ,טײקָאלב עשילמיה יד טקנירט רע

 ,ןירג עשידרע סָאד עקַאילשז ךיא

 ,ןיפוליגּב עדייב ןרעדנאוו רימ ןוא

 .ןיהַא ואוו טשינ ןסייוו רימ ןוא

 ,רעדיוו טייצ-ילב זיא'ס ,טייצ-ילפ זיא'ס

 ,גניז ןוא ףרַאה יד םענ

 : רעדיל ס'נָאערקַאנַא ןטלַא םעד

 .גנילייל ,יל-ירט ,יל-ירפ
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 לנײפ יד ףיוא זנורב ויא ןַאערקַאנַא

 .,דנַאל-רעמוז ןייק קעווא ןענעז לגייפ יד

 .ןילַא ןָאערקַאנַא ןטלַא םעד טזָאלעג ןוא

 ,תונמאנב רימ גָאז ,קיציא ,ךיד ךיא גערפ זיא

 ?ןןייש ןוא ךעלרע ,שירבח סָאד זיא יצ

 ,ןטניוו עקיטסברַאה יד טימ טזָאלעג ךימ ןבָאה ייז

 ,טיור ןוא לעג רעטעלב עקידנלַאפ יד טימ

 ,תונמלַא עטסיוו יד ,סעברעוו עטלַא יד טימ
 .טיױט ןוא הסיסג ,לָאברַאק טימ ןקעמש סָאוװ

 ,סעקרַאמס ץעטלגילפַאב יד ,טרָאעג ייז טלָאװ סָאװ

 -קעוַא לגילפ ערעייז ףיוא ןטלָאװ ייז ןעוו

 ,רעגניז ןכעליירפ ןטלַא םעד ןגָארטעג

 ?געט ערעלעה ןוא ןסנירג ערעשירפ וצ

 ,וקוק רעד ןוא לטסירבטיור סָאד ,קיציא ,לַאגיטכַאנ יד

 ,זיוה ןיימ ןופ ךַאד ןפיוא לגױפליּפש רעד ןוא לרעדעפדלָאג סָאד

 הנבל עטיור ַא טזָאלעג ןוא ,קעווא ןענעז ייז

 .זיור עטענאיװרַאפ עטלַאק א יו ןעגנעה

 ,רעטיצ ךיא ןוא טלַאק זיא'ס ,רעטיב רימ זיא טציא ןוא

 .לימ רעד ןבענ םיוב-רעטיצ רעד לידבהל יו

 ,רעדניק ןָא ,רעלטעב רעדנילב ַא ,טנװָא רעד

 .ליּפש קידנטָאש ןייז עלַא זנוא טימ טליּפש
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 ,ןבירשעג טייטש'ס יוװ ,ןבילבעג זיא טסיירט ןייא
 .לָאמַא ןופ ל'מיליהת ס'נַאערקַאנַא ןיא

 ןטלַאה סָאװ סמערָא ןוא ,"ןטלַא, טימ רעכעב ַא

 .לָאט ןופ טייקנייש א ןעמונעגמורא

 ,האנה קיציא בָאה ןוא ,האווצ רעד ןופ טלַאה ָאט

 טישרַאפ ןנעוו עלַא טָאה טסברַאה רעד שטָאכ

 רעטעג עלַא ןוא ,רעטעלב עטענאיוורַאפ טימ

 .טירט ערעייז טדנעװענּפָא ןבָאה

 ,ןביולג רימ וטסגעמ סָאד ,לגייפ יד ךייש סָאװ ןוא

 .םיוק ייז ךיא קנעדעג רעכעב ןטפלעווצ םייב

 ,רעגייטש ןיימ ךוּפיהל ,ךיא לעוװ רענעלעג ןיימ ףיוא ןוא

 .םיורט ןופ סנדָאל עלַא ייז רַאפ ןכַאמרַאפ
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 רעננַאמ קיציא טעברַאפ ןָאערקַאנַא 3

 הקשמ לועלנ ַא ףיוא

 ,לגניי ַא טזיב ,ןבעל'כ קיציא

 ןײרַא קנעש ןיא רימ טימ םוק

 ,ןרעטש ןגנוי ןייד טשטיינק תובצע

 .ןייוו טימ םיא רעטייל ןוא םוק

 .ןליב לסײבַאלַאב סָאד זָאל

 ,טליבעג "ןימ , רעד טָאה דימת

 ןבעל ןייז טָאה רעטכיד א ןעוו

 .טליּפשרַאפ דיל ןוא ןייוו ןשיווצ

 ,שטיוויול ןיא ,טגָאז ןעמ יו ,םיא בָאה

 ,הֹאּפ רעקניל רעד ןיא םיא בַאה
 ןעקָאילשזרַאפ טנייה רימָאל ןוא ,םוק

 .עבטמ עשיכירג עטצעל יד

 ,תולותב ץגנוי ןוא ןייוו רעטלַא

 ,טיווצ ןסייוו ןיא םיוב-ןשרַאק
 ,אנקמ ןצימע ןיב'כ ביוא
 .דיל ןייז רַאפ לגיופ םעד רָאנ זיא

 ,סנטָאש רַאפ דיל ןייד טיה ,קיציא
 ;רעב-שיקעל ַאזַא טשינ ייז
 ,ןיי ןּפָארט ַא דיל ןייד ביג

 .רערט ַא ןופ סע טיהרַאפ רָאנ



 רֶצשגנאמ קיציא

 ,ילפ-ילפ א דיל סָאד זיא ןיפוליגב

 ;ײװָאלַאס א ,גנילרעטעמש ַא

 ,עברעוו א דיל סָאד זיא ,רעטכינ

 .יינש ןסייוו ןרעביא ןגיובעג

 ,עברעוורעטיצ רעד ףיוא לָאמ יירד ייּפש

 .הפשכמ רעקירעיורט רעטלַא רעד

 ,ןכַאז עסואימ זנוא טלייצרעד יז

 !הפירש א ןופ יו ריא ןופ ףױלטנַא

 ,לגרָאג ןיא רימ טנקירט'ס ,גונעג
 .קנעש ןיא ןיירַא רימ טימ םוק
 רעכעב ןפיוא ןכייצרַאפ טרָאד
 :קנעדעג ןוא רעטרעוו עניימ

 ,תולותב עגנוי ןוא ןייוו רעטלַא

 ,טיווצ ןסייוו ןיא םיובנשרַאק

 ,אנקמ ןצימע ביוא ןוא

 .דיל ןייז רַאֿפ לגיױפ םעד רָאנ זיא
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 םעפמינ יד ןוא ןָאערקַאנַא 4

 ,לגיופ רעסיז ,וקוק ,וקוק
 ,האנה בָאה ןוא עז ןוא קוק'כ

 ןעמיווש תולותב-רעסַאװ יד יו
 .עָאלב יד ןרעסַאװ יד ןיא

 טרעטיצ ןוא סייוו זיא דרָאב ןיימ שטָאכ
 ,רענעמ עטלא עלא ייב יו
 ,לגיופ רעסיז ,רעבָא ךיא סייוו
 .רענעש זיא'ס סָאװ ןוא ןייש זיא'ס סָאװ

 טייקנָאש ענעי רעגייטש 8 טָא

 -- הירבח רעד ןטימ ןיא טרָאד

 ,עטידָארּפַא ןַא ,דיומ ןייק טשינ
 .עייש ןכש ןיימ טגָאזעג טלָאװ

 ,ןָאדײסַאּפ טָאג רעד ןעוועג ךיא טלַאוװ

 ,הּפילק ןיימ טג'ץעגּפָא ךיא טלַאװ

 חלג-רעפסַאו ןטשרע םייב ןוא

 .הּפוח ַא טרָאד רענעי טימ טלעטשעג

 טפַאשקנעב ץעטלַא יד "!טלָאװ ךיא ןעוו,

 ,לדיל םעד ןיא ןּפילכ יז טסרעה
 ,לגניי-רעדיינש ןטסדנימ םעד ןופ

 לדיפ רעד ןיא ןענייוו יז טסרעה
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 ,רענייגיצ םעד אלירווַאנ ןופ

 ;עיװַאדלָאמ ןופ קנעש-ףרָאד ַא ןיא

 דָארניּפש א ייב ןעשטּפעש יז טסרעה

 .עיוװַארָאמ ןופ עטאכ א ןיא

 ,ןָאערקַאנַא ךיוא טגניז "?! טלָאװ ךיא ןעוו,

 ,האנה לייוורעד טָאה רע ןוא

 ןעמיווש תולותב-רעסַאוװ יד יו

 .עָאלב יד ןרעסאוו יד ןיא

 ,ןרעבליז ןלירג .לגייפ-טנווָא
 ,רעיולב טרעיילש טנוװָא רעד ןוא
 ט'נוגינ למיה ןוא דרע ןשיווצ
 .רעיורט רעדלימ רעסיז ַא ליטש

 טרעטסילפ סָאװ טָאג רעד טסייה סָארע
 ,רעגניפ ןטימ טלטייט רע ןוא
 ,רעסַאװ ןיא ליּפש-טעקאנ םעד ףיוא
 .רעגניז ןייז ןָאערקאנַא ףיוא ןוא
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 ןגעריטסברַאה רעד ןוא ןָאערקַאנַא

 :ןגער םוצ ט'הנעט ןָאערקַאנא

 ,רעמ רעד ריד טימ זיא סָאװ ---

 לזמ-םילש ןטנייוורַאפ םעד טָאה רעוו

 ? רעהַא חרוא ןַא רַאפ טכַארכעג

 טסעידונ ןוא טסעידונ ןוא טסעידונ וד

 ,סױרַא המשנ יד ץלַא ןופ

 ןברַאטש םוצ טעידונרַאּפ ןיוש טסָאה וד

 .זיור-רעמוז עטצעל יד

 ,תבש ףיוא חרוא ןַא ייטשרַאפ ךיא
 ,ןמז ןצנַאג ַא ףיוא טשינ רעבָא
 םנקלָאװ יד טשינ טּפעלש חרוא ןַא ןוא

 .ןֿפמערָא ןַא סעטַאמש ענייז יו

 ,ןשָארג ַא טימ ּפָא ןעמ טמוק ןאמערַא ןַא

 ;געװ ןייז רעטייוו ךיז טייג רע ןוא

 ,לגייפ יד ןביירטרַאּפ טשינ טוט רע

 .געט עקיטכיל יד טשינ טיורגרַאפ ןוא

 ,ןשקע ןא טזיב וד זַא סייוו ךיא

 ,ױזַא אקווד ןוא אקווד טסליוו וד ןוא

 ,האנשה תילכתב טנייפ טסַאה וד זַא

 .יולב סָאד ןוא דנָאלב סָאד ,דלָאג סָאד
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 טייקנייש ןיימ --- יולב ןוא דנַאלב ,דלַאג

 :ןָא ןביוא םעד טמענרַאפ טמוק

 עטַאכ סנַאערקַאנַא ןטלַא םעד ןיא

 .ןָארט רעייא יירטעג טרָאװ

 ,השעמ א יו רעמ טטשינ זיא ןגער רעד

 .רָאװ טנעז ןיילַא ריא רָאנ

 ,רעטעג יד ןופ דרעב יד ייב רעווש ךיא

 .רָאה עסייוו ענעגייא עניימ ייב ןוא

 ,גנילירפ זיא "גנילירפ, טגָאז ריא זַא ןוא

 ןייטש ןגער םעד זָאל ךיא ןוא

 ,ןוגינ ןיימ ןופ טייז רענעי ףיוא

 .ןײלַא םענייא ן'זגורב ַא

 ,טייקנייש ןיימ ,ןגיוא ענייד ףיוא ןפע

 :ןעשעג סנ 8 ףכית טעוו'ס ןוא

 -- ןעניב ענעדלָאג ןופ ליּפש א

 ."ןעוועג ןגער ַא זיא לָאמַא,



 עדַאלַאב ןוא דיל 9

 ירפרעדניא-רעמוו רעד 6

 ןָאערקַאנַא רעטיוט רעד ןוא

 ירפרעדניא-רעמוז רעד ...קירישט

 ,דרעפ עקידרעייפ יד ןייא טנַאּפש

 דלָארט רעטיור רעד טימ לשטייב ןייז

 .דרע רעד וצ דיל-קעוו ַא טקַאנק

 ,לירט-לירט-לירמ ןוא ,קירישט ,קירישט

 םיובנשרַאק ןפיוא לגייפ יד

 יט ןשירפ ןיא ּפָא ןעקנעווש

 .םיורט םענופ רעדליבנטַאש יד

 :דלַאװ םעד םורַא טגניז לכייט סָאד

 ."ירפרעדניא רעדיוו רעדיוו זיא'ס,

 דלַאװ ןטימ ןיא ּפמערט רעטלַא ןַא

 .ינק יד ףיוא הליפת ןייז ּפָא טגָאז

 ,ףָאש יד סױרַא טגנילק ךוטסַאּפ רעד

 ,ןירג ןשירפ ןוא ילב ןוא ירפ וצ

 רילַאק-דלָאג ןופ לרעטַאלפ ַא

 .ןיז ןופ ּפָארַא דיירפ רַאפ שזַא זיא

 יה ןופ טשינ יו םוא טרעטַאלפ עס

 ,סָאװ ןסעגרַאפ רָאנ -- הרושב ַא

 ,םולב ןוא םולב ןשיווצ טלמומ עס

 .זָארג ןפיוא טרעטַאמרַאפ טלַאפ ןוא
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 ,טספָאלש וד ,ןָאערקאנא וד רָאנ

 .רעב רעליופ רעטלַאק רעטלַא וד
 ,ןייוו ןּפָארט ַא --- שַאלּפ ןייד ןיא
 .רערט ןּפָארט ַא -- קַאב ןייד ףיוא

 ? דרַאב רעטלַא ,האווצ ןייד סָאד זיא

 ?דיל ןעגנוזרעד טשינ ןייד סָאד זיא

 ,רעה ,ןטיה האווצ ןייד לעוװ ךיא

 .טילב ןוא טנירג רעמוז א ןמז לכ

 ,רעה ,ןטיה סנּפָארט יד לעוװ ךיא

 טעה-טעה ןופ רעמוז ַא ןיא זיב

 ,דיל ןרעוו סנּפָארט יד טָא ןלעוו

 .טעָאּפ א ןופ דיל-לבא סָאד

 תוכז םעד ןיא לעװ ןײלַא ךיא ןוא
 ,דיל ןרעוו סנּפָארט יד טָא ןופ
 ךירג ןטיוט ןרעביא ךיז טגיוב'ס ןעוו
 .דיי ןגנוי ַא ןופ רעיורט רעד
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 רעגנַאמ עטנ ןלעוענ-רעדײנש רעד

 :םנניז

 ,דלָאג-טנװָא ןיא ןביוט-לקרעט

 .ןרָאי-רעדניק עטייוו
 ,דרעפ ץרַאק יד טנַאּפשעג טלַאוװ'כ
 .ןרָאפעג ךייא וצ ןוא

 ,דרעפ ערַאק יד טנַאּפשעג טלָאוװ'כ

 ,ןעמוקעג ךייא וצ ןוא

 ,דיוב סנדייז ןיימ ןיא ךייא טלָאװ ןוא

 .ןעמונעג םייהַא טימ

 ,געוו עזַאּפ סעברעוו עניילק
 .ןֿטייז עלַא ןופ ילב

 ךיז ןעבויל עס ןוא ןעזלַאה עס

 .ןטייוו יד ןוא ןטנעַאנ יד

 לָאמַא טעה-טעה ןעוועג סַאװ
 -- ןרָאװעג לָאמַאכָאנ זיא

 טייג ןלַאדנַאס ענרעבליז ןיא
 .ןרָאק ןכרוד רעדנואוו סָאד

 ,לרעגניפ ענעלדיג סָאד יירד א

 .ןפָא זיא טלעוו עצנַאג יד
 טילפ ,טלגילפ ,טעמושז ,טעשטשילב'ס ןוא

 .ןפָארטס ןיא ןוא ןעמארג ןיא
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 ,יל-יל-ירט עלעגייפ עלעגייפ

 ,ןעילב סנטרָאג עלא

 ימ ליפיוו ןוא דיירפ ליפיוו

 .ןעילפוצכרוד רעמוז א

 ,קרישט-קרישט-קרישט ןזָארג ןיא ןלירג

 .ןליק םעד ױט-טנווָא ןיא

 ימ ארַא'ס ןוא דיירפ ַארַא'ס

 .ןליּפשוצסוא רעמוז ַא

 ,ילג-טנווָא ןיא ןביוט-לקרעט
 .ןרָאי-רעדניק עטייוו
 ,דרעפ ערַאק יד טנַאּפשעג טלָאוװ'כ
 .ןרַאפעג ךייא וצ ןוא

 דרעפ ערַאק יד טנַאּפשעג טלָאוװ'כ

 ,ןעמוקעג ךייא וצ ןוא

 דיוב סנדייז ןיימ ןיא ךייא ןוא

 .ןעמונעג םייהַא טימ
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 רעטסעװש ןײמ רַאפ םובלָא

 עלעדנײש

 ט כַאנרַאפ .ן

 ןעמיווש ןדרי ןיא .טכַאנרַאפ

 .שיפ ענרעבליז עניילק

 ןדרי םייב רעשיפ עקידרעב יד

 .שינ ייז ןעעז

 שרעה ןטעינארעג םעד רָאנ ןעעז יז

 ,דנאר-ברעמ םייב

 ןטכייל רענרעה ענעדלַאג ענייז

 .דנַאל ןקילייה ןרעביא

 רעבליז 22

 םיבוט תב הרש עטלַא יד

 ,גנַאגרַאּפנוז םעד טשטנעב

 ,טכיל-תבש ץעקילייה יד לָאמַא יו

 .גנַאל ןוא ליטש טעשטּפעש ןוא

 ,סנטייצרַאפ ןיפ שָארב עטלַא יד

 ,דיילק ןטעמַאס ריא ףיוא
 רעבליז לקיטש עקיצנייא סָאד זיא

 .טייגרַאפ סָאװ טלעוו ַא ןיא
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 רעפלעה רעד 3

 ,קיטסָארפ ןוא סייוו זיא יינש רעד

 .טיור זיא גנַאגרַאפנוז רעד

 לגייפ יד רַאפ טפרַאו בוט םש לעב רעד

 .טיורבנרָאק סעקשירק

 ,לצלץעּפ שירעױוּפ ןייז ןיא טייטש רע

 ,טלץעצעג םערָא ןייז רַאפ

 םלוע לש ונובר םעד טפלעה ןוא

 .דלעפ ןיא לגייפ יד ןרעטיפ

 םרעװַאלצַארב םוצ 4

 "רעלטעב ןטעביז,

 !השעמ יד קידנערַאפ ,רעלטעב רעטעביז

 .רערעה עטצעל יד ןענעז רימ

 ,טראװרעד טשינ ךיז ןבָאה ןדיי ליפיוזַא

 ?רערעמ וטסטרַאוו עשזיסָאוװ וצ

 ,טסגייווש וד ,טסלמירד וד ,רעלטעב רעטעביז
 -- רערעווש ןרעוו סנקלָאװ יד ןוא
 ,טעּפש וצ טרעוו רעמָאט .לייצרעד ,ןטרַאװ רימ
 ? רערעה יד ןייז ןלעוו רעוו
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 ,ןיליפת ןוא תילט ןיא קחצי יול 'ר

 .טרָא םענופ טשינ ךיז טריר

 ,ןפָא זיא רודיס סָאד .דומע ןרַאפ טייטש רע

 .טרָאװ ןייק סױרַא טשינ טדער רע רָאנ

 ,ָאטעג ןופ רעדליב יד ןוימד ןייז ןיא טעז רע

 .טָאּפש םעד ןוא ,רעצ םעד ,הסיסג יד

 זגורב זיא רעטלַא רעד .ט'נשקע'רַאפ טגייווש רע

 .טָאג ןטלַא ןייז טימ

 םנקלָאװ

 ךעלמיירטש ןיא ןדיי -- סנקלָאװ

 (הפיסא רעמעלעכ ַא)
 בר רעמעלעכ רעד ןַא ןביוא

 .עפיט תונויער ,טכארטרַאפ

 "רעמעלעכ , רעד ףיוא טצילב -- ןגער,
 .ןעמַאז ןוא שטנעמ ,היח רַאּפ
 ,ּפָא הדע יד טרענוד -- ! םיכסמ,

 ."ןעמָאנ ןייז ןייז לָאז טביולעג
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 רעטסעוװש ןײימ 7

 ,טייג ,רעטסעוװשנקנַארק יד ,רעטסעווש ןיימ

 ,ןלָאטיּפש יד ךרוד ,טכַאנרַאפ

 ןדנואוו יד טדניברַאפ ןוא ,קפוד םעד טּפַאט יז

 .ןלָאמַא עניימ עלַא ןופ

 ,עװַאּפ רענעדלַאג רעד ןופ דנואוו יד רקיע רעד

 .ןגיוא עט'שודיח'רַאפ טימ טקוק סָאװ
 לעזעג-רעדיינש רעד רָאנ ,ןבילבעג זיא יז

 .ןגױלּפעגקעװַא דימת ףיוא זיא

 םימותי .8

 עלעגיצ עסייוו-רָאלק סָאד ןוא עוואּפ ענעדלַאג יד

 : ןגיוו עקידייל יד ןניוו

 ,עלעקנַאי עקילייה סָאד רעמ ָאטשינ

 .ןוגינ 8 ןָא ןעמ טגיוו ָאט

 ,דלָאג קיטעמוא זיא עווַאּפ רעד ןופ דלַאג סָאד

 -- עמורפ סָאד עלעגיצ סָאד ןוא

 ייווצ יד --- יינש רעקירעיורט יו טדנעלב

 .המוא ןיימ ןופ םימותי
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 עטנ רעדורבןײמ רַאפןטענָאס

 רעננַאמ עטנ .ן

 ?"רעמָאה טקנַאפ, ןפַאה םענופ העיסנ ןייד ןבײרשַאב ןעק רעוו

 ?ץ'רעצ ,ןשינרעטַאמ ,ןטסגנא ,עינאװערָאה ערעווש יד

 ,ןרַאפעג ןוא סמערוטש ,ןמייקנייש טנזיוט יד

 ?"רעלדָאב טקנַאס, ןופ טרָאּפ םוצ ןעמוקעג טזיב וד זיב

 רעוו ןטלעז יו ןוא ,ןעמונַאב ,ןעזעג טסָאה וד

 .טפיטרַאפ ןוא טקינוזעג טרעטיילעג ץלַא וטסָאה

 טפירש רענעדלָאג ןטלעז ַא טםימ טָאה המשנ ןייד

 .רערט עדעי ,רעיורט ןדעי ,זרעפ ןדעי טנכייצרַאפ

 -טימ דימת וטסָאה ,רעטיר רעיירטעג ַא יו ןוא

 ,דיל ריא ןוא עווַאּפ ענעדלָאג יד ןעמונעג

 -- טוט ןזיב ןגעוו ענייד עלַא ףיוא

 ,דנַאקרַאמַאס ןטייוו ןיא טעב-הסיסג ןייד ףיוא ןוא

 ,טנַאה יד טקערטשעגסיוא ךָאנ לָאמ ןטצעל םוצ וטסָאה

 "!טיורב ןוא דיל ָאטָאמ ןטלַא ןייד קידנלמרומ
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 -נטיוט םײיב "לארשי יבהחוא , יד 2

 ץעשולעב רענַאל

 ,שא םנפיוה יד ףיוא טלטייט ווָאסָאס ןופ בייל השמ 'ר

 (טרעטיוועגכרוד טשרָאקא טָאה םרוטש רעד)

 : טרעטיב ןבעל ןוא בייל ןייז ,טרעטיצ דרָאב ןייז
 ."שַאנ יט וינעטָאג ךַא ,עז ןוא םענ ,אנ, --

 "! טרעה ,יתובר ,טרעה,, :טלמרומ שזאראבז ןופ ףלָאװ 'ר
 (דימ לדיפ-טנווָא ןַא יו זיא לוק ןייז)
 טיהעגּפָא טשינ ןטרָאגנייװ ןייז טָאה רעטשרעביוא רעד, --
 .דרע רעד ףיוא סנפיוה-רקפה יד טָא :ןמיס ַא

 טרַאּפשעגנָא ןקעטש ןטלַא ןייז ףיוא ןאלשימערּפ ןופ לריאמ 'ר

 :ט'רעצ ןוא קידנרעביפ ,טרַאוװ ןוא טייטש

 :לוק ַא ףיוא עלַא ןגנָאז רימָאל ,יתובר,

 סיורג ןוא קידארומ ,קיטכַאמ טזיב וד ןטלעוו יד ןופ רעּפַאשַאב

 סיוא קיביײיא ףיוא ךיד ןקעמ רענַאיצילַאג יד רימ רָאנ

 ."לארשי יבהוא , ע'תמא הדע רעד ןופ



 עדַאלַאב ןוא דיל 9

 ןטײקליטש-םלוע:תיב 3

 ,ןלַאּפַאב ךימ ןענעז ןטייקליטש-םלוע-תיב

 ןסערּפיצ עלעקנוט יד .קיד'המיא ןוא םיורנ

 ,ן'תעל-תעמ ענעשַאלרַאפ-גנַאל יד ןטיה

 .ןלאסַאװ עטסנרע עגנערטש עמוטש

 ןלַאדנַאס ענעסירעצ ןוא ןגיוא ענעפָא טימ

 ."ןסעגרַאפ , ןכעלדנעמוא םעד ןיא ןיירַא ךיא טערט

 ןסערפעצ ןוא קישטילג ןוא ןירג ןענעז םירעוו יד

 .ןלַאפעצ םייב ךיז טלַאה סָאװ "גורה, ןסיורג םעד

 ןטלַאטשעג עקיטכיל ןוא ערעייט ליפיוזַא

 ,ןטלַאהרַאפ וצ ייז וואורּפ .ןורכז ןיא ןעלקנומ

 ןרָאי עקידנעמוק עטעּפש רַאפ ,סניימ דיל

 ,ןענירגעצ ךיז ןלעוו סָאװ ןרעמוז עטעּפש רַאפ

 ,ןעניב ענעדלָאנ טימ ןוא ןבלאווש עָאלב טימ
 .ןרָאק ןוא ץייוו ןשיווצ ןלירג עקידנענניז טימ
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 םעקילַאק 4

 ןדירי-רָאי עלַא ןופ סעקילאק ענדיב יד

 ,םעקיילַאלַאב ,סעקינָאמרַאה ,םעבמירד טימ

 ,סעקייב ,תוישעמ ,סעדנעגעל ,ןּפיל יד ףיוא טָאנ טימ

 .ןדיל ייז לָאז ךיא זַא ,רימ ןופ ןענָאמ

 ,םעקייש ,סעטּפָאכ עצנַאג ןיא רימ וצ ןעמַארטש ייז

 ,ןגיוא עקידנפירט טימ ,ןדנואוו עקידנרעטַאי טימ

 ,"ןגיולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ, ןופ ןמיה רעקנַארק א

 .סעקיילַאלַאב ,סעקינָאמרַאה ,םעבמירד טימ

 ,ןטיונ ןביז עלַא ןופ סרעטיר ,עניימ רעדירב .ָא

 ןטױלּפ רעטניה סרעברַאטש ,ןשדקה ןיא סרעקיטכַאנ

 -- ןרָאי-רעדניק עטסעירפ עניימ ןופ עיזיוו

 ,סעקייש ץעצנַאג ןיא רימ וצ טמָארטש ריא ,טמַארטש ריא

 -- סעקיײלַאלַאב ןוא סעקינָאמרַאה ,סעבמירד טימ

 ?ןרָאכ ערעייא ןגעקטנַא ָאלָאס ןיימ זיא סָאװ
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 ץרעמ ןיא ץעק .5פ

 ןייש-ןרעטש רעטלַאק .ץרעמ .רעכעד ףיוא ץעק

 .ףרַאש ןגיוצעג גנַאל זיא עדַאנערעס עקידנעקואימ יד

 ףרַאה ןייז ףיוא טלּפמירג טָאגעביל רעדמערפ ַא

 .ןיירַא טכַאנ רעד ןיא ןעצשילב ןגיוא ץנירג ענייז

 .ןייּפ רעיינ טימ טשימעגסיוא הוואת עטלַא ןַא זיא'ס

 ,םייטשרַאפ טולב ןיימ ,עז ןוא .ףיוא טכרָאה טולב ןיימ
 דיירפ עקיד'תוירזכא יד ,סרעּפרעק ןיא ךיז ןסיוטש סרעּפרעק
 .ןיישנרעטש ןטלַאק ןרעטנוא טרעביפ ,טרעטיצ

 טניוו רעד טסייוו סָאװ .ץרעמ .רעכעד ףיוא ץעק

 ,טניר ןעמָאז רעד ןעוו הסיסג רעסיז רעד ןופ

 .טכַאנ רעקידנרעטש רעטלַאק רעד ןיא ףוג וצ ףוג ןופ

 ,ןילַא ךיא סייוו סָאװ ןוא ,רע ןוא ,וטסייוו סָאװ ןוא
 ןייצ יד ןשיווצ ןייב ַא טנוה ַא יו זרעפ םעד טלַאה סָאװ
 ?טכארטעגסיוא גנידצלא סָאד טָאה סָאװ "רע, טסייוו סָאװ ןוא



 רעגנאמ קיציא 9 | 0

 סַאנעלַאדנַאמ ענַײלק 6

 ,ןסַאגירעטניה עמערָא עלַא ןופ סַאנעלַאדגַאמ עניילק יד

 ,םנרעטש עכערפ ץלָאמש טימ עטקנימשעג ןוא טרעדוּפעג

 ,סנרעטמַאל-סַאג ןָא טרַאּפשעגנָא ,ןטערַאגיצ ןרעכיור

 .ןסַאּפש עליופ ןכַאמ ייז ,דייר עסואימ ןדער ייז

 ןטסיזַאנמיג ץעגנוי ןוא סעיאטלוה עשיטכיג עטלַא

 .ןלעטָאה עקיטייז יד ןיא "ןרעמונ ףיוא, ייז ןעמענ

 ,ןלערטסנימ ,ריא טנייווש סָאװרַאפ .ןצכערק ןטעּב עטלַא יד

 ?ןטסימ עטגײלעגּפָא יד ףיוא עכיסּפ טימ טרוה רָאמא ןעוו

 ,ןרעטש ענירג עטלַאק ןענייש ןלעטָאה יד רעביא

 ,ןרעה ךיז דרָאב עמורפ ַא טזָאל לביטש-םעדיוב ַא ןופ

 -- ןעגנַאזעג יד ןופ גנַאזעג סָאד -- "םירישה ריש,

 םנרעטמַאל-סַאג יד ייב רעדיוו ןעייטש סַאנעלַאדגַאמ ץעניילק יד

 ,םנרעטש עכערפ עלָאמש טימ ,עטקנימשעג ןוא טרעדוּפעג

 .ןעגנַאפעג ןוא עטדנעלבעג טכיל ןקנַארק םענופ
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 ןנער .7

 ,טסַאג ןטגיײלעגנָא ןא ףיוא יו ןגער ןפיוא ןטרַאװ רימ
 .ןגעוו יד ןופ ןעמוקוצנָא עגר עדעי ביוחמ זיא סַאװ
 ,ןגעקטנַא סיורא םיא ןענעז םימלצ יד טימ םיוג יד
 .סַאפךגער א טרַאװ ןוא טייטש עווניר רעדעי רעטנוא

 ,ןגייל ןפָאלש טשינ טנייה ךיז ןליוו רעדניק יד

 : ךַאד ןפיוא ןעגנילק סנּפָארט יד ןרעה טשינ ןלעוו ייז זיב
 ,ךאוו ךָאנ גנַאל ןגיל טשרע ךָאנרעד ןוא ,ּפַארט ,ּפָארט ,ּפָארט
 .ןגער םעד ךיז ןיא ןיירַא טּפַאז םולח רעייז זיב

 ןגער טימ ךיז ןשַאו ךעלדיימ-הלכ ענייש עגנוי יד
 ? דייז ןרעוו לָאז רָאה ןופ זַא ,רָאװ עקַאמ סָאד זיא יצ ןגערפ ןוא ךיז ן'שודיח ייז .רָאה יד ןוא ןטסירב יד

 ,טייל ץָארגךגױבעג עטלַא ןעייטש ןביוש עלַא ייב

 טייצ רעד טימ ןליפ ייז זיב ,ןגער ןפיוא ןקוק ייז
 .ןגער רעד טגנילק רענייב עטלַא ערעייז ןיא יו
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 סנ רעד 8

 דלַאװ ןיא יצעבָאב עטלַא יד .יינש ןיא גנורעמעד

 .ןרַאלרַאפ געוו םעד טָאה ךעלדנעּפש לטניב ןטימ

 ,ןרָאה םענרעבליז ןייז ןיא טלַאש ןירג ןיא רעגעי א

 .טלַא ןיא יצעבָאב יד ןוא ,טלַא זיא דלַאװ רעד

 .טלַאק ייז זיא'ס .םייה רעד ןיא ןענייוו רעדניק יד

 .ןרָאד ַא טסָארפ רעד .ףלָאװ א זיא רעגנוה רעד

 ,ןרָאלרַאפ גנַאלק-רעדיוו םעד דלַאװ ןיא טָאה ןרָאה סרעגעי םעד

 .טלַא זיא דלַאװ רעד ,ביוט זיא יצעבָאב יד

 ,טכירעגמוא טמוק םנ רעד ?סנ רעד זיא עשז ואוו ַאט

 ,טכיל ןדלָאג ַא ףיוא טלמעלפ יינש ןקיטנוװַא םענופ

 .דלַאװ ןופ םױרַא יצעבָאב עטלַא יד טריפ סָאװ

 טשינ ,עטלַא ץז .לּפינק ַא טכַאמ ,למוג ּפָא טשטנעב עטלַא יד

 סעגרַאפ

 ,םנה-לעב ריאמ ףיוא ךָאװ עדוויא םעשטרימ ןבעג וצ

 .דלַאװ ןופ טריפעגסורַא ךיד -- למעלפ ןדלָאג ַא -- טָאה סָאװ
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 נעט רעמוזו-ףוס 9

 טעהיטעה-טעה ןופ געטרעמוז-ףוס עקינוז יד
 ,ןורכז ןיימ ןיא לָאמ ןטצעל םוצ ףיוא ןעילב
 ,ןרָאק ןוא ץייוו טימ ,סענילַאק ןוא םענילַאמ טימ

 .טעשטּפָאטס ןיא לטעטש סנדייז ןיימ ןיא

 .םילילירט טימ לופ ןענעז ןסַאג יד ןיא רעמיוב יד

 ,דָאר א ןיא ןעילפ ףיוהלוש ןרעביא ןביוט-רעבליז יד

 ,טָאג ןקידעבעל םעד גנאזענביול א ,חבש ַא

 .ם'ירפרעדניא עקידרעמוזףוס עקינוז יד רַאפ

 .טנַאה ןיא שטייב יד טמענ רע .ּפָא טנווַאד עדייז רעד
 -- טנַאּפשעגנייא ןגָאװ ןיא ןעייטש דרעפ ערַאק יד
 .געוו ןטייוו ןיא ךיז ןזָאל וצ טייצ

 .ץלָאה רעטניוו ןרַאפ ןעגנערב רע טעוװ רעדלעוו יד ןופ
 ,סטלָאצעג ןַא ןרישזאסַאּפ רֶע טריפ וצניהַא
 .געט-רעמוז-ףוס עקינוז עטצעל יד
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 םרענײניצ

 .ןגעוו רעביא סנקלָאװ .ןדיוב יד ןיא סרענייגיצ

 .(ןשטייטרַאפ םוצ קוסּפ ַא -- ךל-ךל)

 .ןשטייב עקידנלַאנק -- םרענוד ,ןעלגניצ ןצילב

 .ןגער ןקידנעמוק טימ ןוא רקפה טימ טקעמש'ס

 ,ןגעקטנַא ייז ןעמיווש רעפרעד ןוא טעטש עקידנּפָאלש

 ןרָאלרַאפ לָאמַא טָאה'ס סָאװ דילגיוו קיטכיל ַא

 .ןרָאק ןטילברַאפ-גנַאל ןשיווצ עמַאמ-רעטלע רעייז

 םָאטימ רעד טרעוו, -- טלמרומעג םורפ יז טָאה -- "! בוט יכ,
 "!ןגעוו יד ןופ

 דרעב עטזורקעג-ץרַאװש ערעייז ,ןדיוב יד ןיא סרענייגיצ
 ,דרע עטלַא יד --- יז יו קיאורמוא ןוא גולק ןענעז
 -- ןיימ ריא ןייגרעד וצ ידכ םינומדק ןופ ךיז טיירד סָאוװ

 .ןשטייב עקידנלַאנק -- םרענוד .ךיז ןדניצ ןצילב
 .ןשטייטרַאּפ םוצ קוסּפ רעטלַא ןַא -- ךל ךל
 .ןייטשרַאּפ ריד ןפלעה סָאװ בתכ-ישר ןענעז סרענייגיצ
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 ןדײ עמלַא .ן1

 .טָאג :ןענרעל שרדמ תיב ןיא ןדיי עטלַא
 : םנרעטש ערעייז ןשטיינק ייז ,דרעב ערעייז ןעלטרעצ ייז
 .םנרעטמַאל עשלגניי-רדח טימ ךיד ןכוז רימ,
 ."דוס ַא טסביײלּברַאפ וד רָאנ ,ךיד ןענַא רימ

 ,טָא טָא .ךיז ןעשטּפָאט .רענעלק ןרעוו ךעלטכיל ענ'בלח יד

 .םירפס יד ןופ תויתוא עקילייה יד ךיז ןשעלרַאפ

 םערַא יוװ ךָאנ רערָאלק טשרע טרעוו רעטצניפ רעד ןיא
 .דָאנעג רעקיטכיל ןייז וצ טפַאשקנעב רעד טימ ןענעז יז

 ..טגָאז רע ןוא אנת רעטייווצ רעד טמוק ...אנת רעד טנַאז,
 טגָאלש רע ןוא אנת רעטירד רעד ןיירַא טלַאפ
 "? טרעקרַאּפ רָאג רשפא , : רעביא ןטייווצ םעד

 םנעוו יד ףיוא ןגיוו שרדמ-תיב ןיא ןדיי עטלַא

 .םנערב לטכיל עטצעל סָאד .סנטָאש עדימ ערעייז

 .דרעב ענייש ערעייז ןטכייל םידפס עטלַא רעּביא
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 ַאט סםעימס

 קרַאמ ןיא סעקרעציז יד .גָאטימכַָאנ-רעמוז

 .ןרַאב ,ןעמיולפ ,לּפע ןשיוק עלופ רעביא ןעלמירד

 ,ץ'רעצ ןיא עטרעטיילעג סַאנָאדַאמ עשידיי

 .גרַאב-רעטסיולק ןופ ּפָאק ןפיוא ןעלמירד סנקלָאװ עסייוו

 רַאפ םענרעז-עזורוקוק ענעדלָאג טפרַאװ ןוז יד

 -- ןרַאש הנויח ךעלדניה ערעייז ןענרעל סָאװ סעקשטַאוװק יד

 ,ןרַאב ,ןעמיולפ ,לּפע ןשיוק עלופ יד רעביא

 .רַאשז ןקידרעמוזיטימ ןיא ןגילפ עָאלב עסיורג ןעמושז

 ,ןיהַא ,רעהַא ךיז ןגיוו ,ןעלמירד קרַאמ ןיא סעקרעציז יד
 ,ןיז עטייוו יד ייז ןעעז ןגיוא עטכאמעגוצ רעטנוא
 -- ,דמערפ רעד ןופ םרַאלָאד ןקיש ןוא ווירב ןביירש סָאװ

 גרַאב-רעטסיולק ןופ ּפָאק ןפיוא ןעלמירד סנקלָאװ עסייוו עניילק
 ,קרַאמ ןרעביא ןריצַאּפש עטזָאלעגּפָא ןַא טייג טייקדימ יד
 .דמעה עטקיטשעג-דלָאג סָאד טעיליּפשעצ ןוא סעוװרָאב
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 ןעלרעּפש .3

 ,טײקמערָא רעד ןופ לגייפ ץָארג ,ןעלרעּפש עניילק ריא

 ,ןרילָאק ןרעדעפ ןָא ,ןעמיטש עקידנעגניז ןָא

 ןרילילירט טנייה ךייא רַאפ טעװ עזומ ןיימ

 .דיירפ לסיבַא ףרַאדַאב טײקמערַא עדעיַא

 .טיורב סעקשירק ךייא רַאּפ ןפרַאו יז טעוו םדוק רָאנ

 ,היחמ ךיז טייז ןוא ,טייל-הרבח ,טקיּפ ,טקיּפ

 ,היַאר עטלַא ןַא זיא'ס לייוו ,לדוקיר ַא טּפיה

 .םיונ יד רעקיטכיל רעקיטפול טכַאמ לדוקיר ַא

 :ןָא טביוה ןוא לטמוה ַא טוט .רעסַאװ לסיבַא טמענ עזומ ןיימ

 .ןָאמ רעד טיור טקיטפיג רעדלעפ יד ףיוא סנטרָאג יד ןיא,

 .דרעיעמַאמ רעד ןופ ןדנואוו עקידנענערב ענעּפָא

 .טסוק םעד לַאגיטכַאנ יד ,םנקלָאװ יד טשוק רעלדַא רעד

 ,טסואווַאב ןרעדעי זיא'ס יו ,ןעלרעּפש עניילק ריא ,ריא רָאנ

 ."טרעשַאב ךייא זיא'ס סָאװ ןבעל םענופ קיד'הענכה טמענ
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 ײנש 4

 ןייא טרעבליז ןוא רָאיַאק ןופ טיש יינש רעד
 ,ןרעווקס יד ןוא סענרעטמַאל יד ,ןסַאג יד
 ,ןרעב עסייוו ןכירק ןגיוא עטכַאמעגוצ רעטנוא)
 .(ןיירא טלעוו רעד ןיא רעגנוה רעייז ןעמורב ןוא

 ,טירט עקידנלייא ץעלַא טישרַאפ ןוא טיש יינש רעד

 ,ןרַאוװלוב ןוא ןסאג ךעלסעג עלַא רעביא

 ,ןרַאנָאפ יד ןעייטש ןגוגמ גוג עסייוו יו

 .טיווצ ןקידנטיש ןסייוו ןפיוא טשודיח'רַאפ

 ,ןֿטױלּפ ,רעכעד עלַא טישרַאפ ןוא טיש יינש רעד

 ןטיונ יד רָאנ .ןפיוה עלַא ,ןלעווש עלַא

 .טָאטש רעפייוו רעד ןיא ןקעלפ עצרַאוװש ןענעז

 .ןרעב עקירעגנוה ןעמורב ןגיוא עטכַאמענוצ רעטנוא)

 ,ןרערט ןוא ןשפנ-תמגע ןדנואוי ןבָאה ןטיונ עלַא

 !טָאג רעקידמעראברעד :ןעלמיה יד וצ תונעט ןוא
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 רעננַאמ עטנ ןלעזעני-רעדײנש רעד

 רעבײרש-םילשמ םעד ןנעװ טנניז

 גרַאבנײטש רועילא

 ןטָאש ןיא טציז ןטקה לרעזייל 'ר

 :טנָאז ןוא עברעוו ַא ןופ

 ןָא רימ גָאז ןַאה-לוגנרת;
 ;"גָאט רעד טגָאט'ס יצ

 ,טױלּפ ןכיוה ןפיוא ןָאה רעד טייטש
 ; טיור-רעייפ זיא םַאק ןייז

 ייווצ ןוא סנייא לגילפ יד טימ טּפַאלק רע

 :יירק ַא סיוא טלגרָאג ןוא

 ,ןיינ לרעזייל 'ר ,ָאי לרעזייל 'ר,

 ..."ןיילַא סָאװ טשינ סייוו ךיא ...ןיימ'כ

 טעלג א לרעזייל 'ר טוט

 :טדער ןוא קָאבנגיצ ןטלַא םעד
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 גָאז ,רעניימ קיתע-םכח,
 "? גָאט רעד ךיז טעינימ'ס יצ

 ,דרָאב יד קָאבנגיצ רעד טלקָאש

 :טרָאװ ךעלטיא לדנער ןדלָאג ַא

 ,'עב ,לרעזייל 'ר ,טע ,לרעזייל יד,

 ;?'ץמ ,דימת יו םעמ לגס

 ,עקטאנ 'ר, :לרעזייל 'ר טגָאז

 ;?עקטַאי ןיא טייצ ,רענייא בלכ

 ? טכַאנַײב ?ססָאװ, :עקטַאנ 'ר טגָאז

 ;"טכאמעגוצ סעקטאי ץלַא

 רעגניפ ןטימ רעזייל 'ר טלטייט

 :רעגניז םענשזַאו םעד יײװָאלָאס םוצ

 ,תויח עלַא ןעמאזוצ רימ גניז,

 ,תיב-ינב ערעייז טימ תופועו לגייפ

 רעדנוזַאב ןוא ץלַא ייז גערפ ןוא

 "? רעדנואוו עסייוו סָאד ,גָאט רעד זיא ואוו

 ,ןטָאנ ףיוא ײוװָאלָאס רעד טגניז

 ;ןטָאש ןיא לרעזייל 'ר וצ ּפָארַא

 רענעט ענייז קיצנוק טלדיירד רע

 : רענעש ךָאנ ןוא רענעש ןוא ןייש
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 לַאגניטגָאט יד לרעזייל 'ר טשינ ןיב'כ,

 ;"לַאגיטכַאנ יד לרעזייל 'ר ןיב'כ

 :ןײלַא ךיז וצ לרעזייל 'ר טגָאז
 ; ןייג ןפָאלש ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאד,

 ,םולח ַא יו טשינ רעמ זיא גָאט רעד
 ; םילשמ יד ןשיווצ לשמ ַא

 ,ףָאלש רעד זיא לשמנ רעד ןוא

 ...?ףוס ַא ןָא ךיז טיצ ,ךיז טיצ סָאוװ



 ג ָא לי פ ע



 אס

 ,טכַאנ עטוג ַא ,דימ ןיב ךיא

 ,ןגיוא עניימ ךיז רעווש ןּפעלק'ס

 ןגיולפרַאפ זיא םולח ַא יו

 ,טכַאדעג ןוא עּביל ,ןבעל

 ;טכַאנ עטוג א ,דימ ןיב ךיא

 .ןגיוא עניימ ךיז רעווש ןּפעלק'ס

 למירד ןיא בלַאה ןוא ךַאוו ןיא בלַאה

 ,דיל עטצעל סָאד ךיא לּפַאלּפ
 טילפ לגיופ רעסיורג ַא ,עז
 ,למיה םוצ םױרַא דרע רעד ןופ
 למירד ןיא בלַאה ןוא ךַאו ןיא בלַאה

 .דיל עטצעל סָאד ךיא לּפַאלּפ

 טכַארבעג ךייא םולח א בָאה'כ

 ,ןסױטשעגּפָא םיא טָאה ריא ןוא

 טכַאנ ןרָאװעג זיא'ס ןעוו

 ; ןסיורד ןיא טזָאלענ ךימ ריא טָאה

 טכַארבעג ךייא םולח א בָאה'כ

 -- -- -- ןסױטשעגּפָא םיא טָאה ריא ןוא

 עדַאלַאב ןוא דיל



 רצטגנאמ קיציא 9 | 0

 ןיטש ןוא איבנ

 קרַאמ ןיא איבנ םענופ טירט עסעוװרָאב יד
 דרָאב עטרעביושעצ יד .דהּפ ןיא ןלייא
 טרָאװ ס'טָאג ליומ ןיא טרעטיצ'ס יו טרעטיצ
 .קרַאק ןיא ןצעז סָאװ ןטסיופ עשי'בצק יד רַאפ

 .טייק ןוא דניק טמָארטש ךעלסעג ןוא ןסַאג ןופ

 דיי ןלוד םעד ןעינָאה ייז ,ןגָאי יז

 :דירי ןטימ ןיא טרענודעצ ךיז טָאה סָאװ

 "! טיירג טייז ןדיי .טנעַאנ זיא ץק רעד;

 טלַאפ רע .ןפָארטעג .ןייטש ַא טילפ'ס .טפיול רע

 טלַא זיא ןייטש רעד : רע טליפ קידנלַאפ ןוא

 -- דרע יד ןוא האובנ יד ,רע יו

 ,טנעה יד טימ טּפַאט רע .דמאז ןיא טנּפָארט טולב

 ,טנעקרעד םיא טָאה רע .ןייטש םעד ךעלטרעצ טכוז

 .טרעשַאב םיא רע זיא לוגלג ןדעי ןיא
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 לוריבנ ןבא

 ,ַאווָאדרָאק ןופ לגניי קיטכיל --- לוריבג ןבא
 טָאג ןופ רעגניז ןוא ,רעכוז ,רעלמַאטש

 ."דחא ,, ןייא טרָאּפ ןוא ןקימָאניטנזױט םעד
 -- הוהי ןוא ידש ,םיהולא ,ינודַא

 ,ןיורק-תוכלמ ןייז ּפָארא רימ גניז ,גניז
 ןרערט עניימ טימ ןּפַאטנָא יז לָאז ךיא זַא
 "ןרעוו-טשינ, ןוא "ןייז , ןשיווצ עגר רעד טָא ןיא

 .ןיול רעטסטרעטיילעג עמַאפ ןיימ ןייז סָאד לָאז

 טכיל טימ טדנעלברַאפ יז ,טלַארטש יז ,טצילכ יז ,עז

 טכיזעג ןגייא ןיימ רָאנ .םורַא טלעוװ יד

 ? םָאװרַאפ ,לגניי ,גָאז .רעטצניפ רעד ןיא טביילברַאפ

 טימעג ןיימ לייוו ,קירעיורט טסלכיימש וד

 ,דיל םענופ דנעלב םעד זיולב "ןיורק , רעד ןיא טעז

 .זָארג טענַאיױװרַאפ זיא הנומא ןָא דיל א ןוא



 רצגנאמ קיציַא סה

 -- ייווצ רעדָא עגר א טרעיודעג טָאה'ס
 ,ץילב ַא ןָאטעג טָאה רעסעמ עפרַאש סָאד
 ץירּפש 8 ןָאטעג טָאה לַארטש רעטיור ַא
 -- יירשעג א טימ ןשַאלעגסיוא ךיז ןוא

 ,ּפָארַא-גרַאב טלדניוושעג ןבָאה ּפערט יד
 ,ןייטש ןטלַאק םעד טירבעג טירט עקיטסַאה יד

 ןייצ עטצירקרַאפ טימ ארומ עמוטש א
 -- .ּפָאקנטױט ןטלַא ןַא טימ טעכַאפ

 טניוו ןיא ןרעטמַאל ַא .רעיוט םעד טנפע רע

 דניוושעג קַאהרַאפ ַא -- .דחּפ רַאפ טלטניּפ
 -- סױרַא יבַא -- רעיוט ןרעווש םעד

 ,קירוצ םוא ךיז טקוק .טירט רָאּפ ַא טפיול רע

 ,קירעדינ טגנעה הנבל עטיור יד

 .זיוה ןליטש ןרעביא קעלפ-טולב רעסיורג א
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 קנעש ןיא ארזע ןבא השמ

 טכַאמעג הסוכ ע'תמא יד טנייה טָאה רע

 ,ירפרעדניא ןעצ םורַא ,ןגָאז רימָאל ,ןופ

 ימ ןוא טעברַא טימ טלמוטעג טָאה טָאטש יד ןעוו

 .טכַאנרַאֿפ ןרָאװעג זיא'ס -- "ברע יהיו, זיב

 : טכַארט רע ןוא ןייוו לגירק םענופ טּפוז רע

 ,ילפרַאפ ַא ןָאטעג טָאה גָאט רעד יווװ ,ייוו ייוו

 יק עטלקנערּפשעג יו סנקלָאװ יד ןליּפַא

 -- טכַאנרַאפ עשַאּפ רעד ןופ םייהַא ןעייג

 ?םייח א רעלגָאװ א סָאד טָאה ואוו ?םייהַא
 ,םייל ןופ עטַאכ ןייק טשינ ,ןייטש ןופ זיוה ןייק טשינ
 .טכַאל ןוא ןגעקטנַא טמוק סָאװ ,יורפ ןייק טשינ

 ,געט ץענעגנאנראפ -- ןעייג ןוא ןעמוק געט
 געוו םעד קיטכיל טכַאמ רמז ַא רָאנ לָאמַא
 .טכַאנרַאפ ןרָאװעג זיא'ס -- "ברע יהיו, זיב
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 ןיקעלרַאה ןטלַא םענופ עדַאלַאב יד

 ןבייל ינַאמ

 ןיקעלרַאה רעקירעיורט רעטלַא רעד

 ןגער רעד .רעטסנעפ םייב טייטש

 : םיורג זיא עיזיוו יד .טָאטש יד טרעיילשרַאפ
 ןגעוו עקינוז-קידרעמוז ףיוא

 רָאה עטרעטַאלפעצ טימ עניבמולָאק טּפיול

 .ןגעקטנַא סמערָא יד םיא טקערטש ןוא

 טיוט זיא עניבמולָאק : ןיקעלרַאה טכַארט
 ןרָאי המכו המכ טניז

 טנעה ענעגייא יד טימ ןילַא יז בָאה ךיא
 .ןורָא ריא ןיא טגײלעגניירַא

 טנעה ענעגייא יד טימ ןיילַא יז בָאה'כ
 ,רעטניווצ ןקיגרַאב ןפיוא טרַאשרַאפ

 יינש ןקיכוּפ ןסייוו טימ יז טָאה'ס ןוא
 .רעטניוו רעד טעיינשרַאפ ןוא טםעייוורַאפ
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 ,טרָאפ רָאנ ,טרָאפ רָאנ :ןיקעלרַאה טניוטש

 ןגעוו עקינוז-קידרעמוז ףיוא

 דיילק קיברַאפ ריא ,עניבמולָאק טפיול

 דייר עריא רָאנ ,םיא וצ טדער יז

 .גער רעד טרעיילשרַאפ טלקנוטרַאּפ

 .שינעדנעלב ַא זיא'ס :ןיקעלרַאה טגָאז

 רערָאװ רערעטיול רעקיטכיל רָאנ

 ,יינש רעד ,ןורָא רעד ,ןרָאי ענעגנַאגרַאּפ יד יו

 רערָאלק ,רערעטיול ,רעקיטכיל

 ,ןייוועג טימ קעװַא ןוא ,ןעוועג סָאװ ץלַא יו

 .רערָאװ ,רערעטיול ,רעקיטכיל

 .םיורג זיא עיזיוו יד :ןיקעלרַאה טלארטש

 ןגעוװ עקינוז-קידרעמוז ףיוא

 רָאה עטרעטַאלפעצ טימ עניבמולַאק טפיול

 .ןגעקטנַא סמערַא יד םיא טקערטש ןוא

 טיירג .רעטסנעפ ןרעביא ךיז טגיוב רע ןוא

 .ןגער םעד ןעגנירּפש וצ רעבירַא
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 מרענל ַאװענ ןרָאי ךיז בָאה'כ

 ,דמערפ רעד ןיא טרעגלַאוועג ןערָאי/ ךיז בָאה'כ
 .םייה רעד ןיא ןרעגלַאװ ךיז ךיא רָאּפ טציא
 ,בייל ץ'פיוא דמעה ןייא ,ךיש-רַאּפ ןייא טימ
 ? םעד ןָא ןייז ךיא ןעק יו .ןעקעטש םעד טנַאה רעד ןיא

 ,טעָאּפ רעסיורג רענעי יו ביומש ןייד ןשוק טשינ לעוו'כ

 .ןייוועג ןוא גנאזעג טימ לופ ךיוא זיא ץראה ןיימ שטָאכ

 .בױטש ןייד ןיב ךיא ? ביוטש ןייד ןשוק טסייה סָאװ

 ?ןיילַא ךיז ,ךייא טעב ךיא ,סע טשוק רעוו ןוא

 ,ָאלּב תרנכ םעד רַאפ טפַאגרַאפ ןייטש לעוו'כ

 ,ןָאטעגנָא תולד ידגב ץעניימ ןיא

 ,ָאלב ןייז ןענופעג טָאה סָאװ ,ץנירּפ רעטלעגָאװרַאפ ַא

 .ןַָא דימת ןופ םולח ןייז זיא ָאלב ןוא

 ױזַא םתס רָאנ ,ָאלב ןייד ןשוק טשינ ליוו'כ

 -- ןייטש ךיא לעוװו הרשע הנומש עליטש ַא יו

 ָאלב ןייד ןיב ךיא ? ָאלב ןייד ןשוק טסייה סָאװ

 ? ןײלַא ךיז ,ךייא טעב ךיא ,סע טשוק רעוו ןוא



 טדַאלַאב ןוא דיל 92

 סיורג רבדמ ןייד רַאפ טכַארטרַאפ ןייטש לעוו'כ

 ,טירט-לעמעק עטלא-תורוד יד ןערעה ןוא

 דמַאז ן'רעביא סרעקיוה ערעייז ףיוא ןעניוו סָאװ

 ,דיל-רעדנַאו עטלַא סָאד ןוא ,הרוחס ןוא הרות

 ,טילנעצ-סייה ןדמַאז יד רעביא טרעטיצ סָאװ

 .ןייגרַאפ טשינ לָאמנייק ליוו ןוא ךיז טנָאמרעד ,ּפָא טברַאטש

 .ןיינ לָאמנעצ ןוא ןיינ ,דמַאז ןייד ןשוק טשינ לעוו'כ

 ,דמַאז ןייד ןיב ךיא ? דמַאז ןייד ןשוק טסייה סָאװ

 ? ןיילַא ךיז ,ךייא טעב ךיא ,סע טשוק רעוו ןוא





 ךוב עקיזָאד סָא

 ןבירשעג סעדַאלַאב ןוט רעדיל עוײמ ופ בײלקּפָא ןַא זיא

 .1950--1920 ןרָאי יד ןיא

 יד ץוח ַא .רעכיב ענײמ עלַא ופ זא בילקּפָא רעד

 ."ןעגניז רעקלעפ, יד ןוא רעדיליהליגמ

 ,"ןעלדיל, רָאי קיסײרד ןפ ןיזמוא רעד רעדָא ןיז רעד

 'עגפיטוצ ןײלַא רבחמ םענופ רעד ןיא ןרעװ רָאלק ףרַאד

 .עיגָאלָאטנַא רעטלעטש

 .ןטסנוק עלַא ופ טסנוק עטסלדײא א עטסנעט יד ,עיזעָאּפ

 .ריא ןופ קעװַא ןריפ ןגעװ עלַא ןוא ,ריא ןצ ןריפ ןגעװ עֶלַא

 .גנוכײרגרעד יד -- זיא בַאטשסטָאמ רעד



 טָאה סָאװ דײרסױא ןַא ,ירעדָאמ  רעדָא "שידָאמטלַא;

 רַאפ קיטליג זיא גנוכײרגרעד עטקעפרעפ יד .טּפַאה ןײק טשינ

 ,ןטײבצ עלַא

 קרעװ עשיטעָאּפ תמא יד רעבָא ,ךיז ןשעלרַאּפ ןכַארּפש

 .רעבירַא ןוא רעביא ײז ןבעל ,ײז ןיג ןפַאשעג ןרעװ סָאט

90 

 ןייק .רַאוטַארט וקיטכַאנײב ןפיוא טריצַאּפש ?דײמנסַאג ַא

 טיקטניוװעג ןופ .ןגער ןוא טלַאק .טשינ ןעמ טעז רעייגייברַאפ

 "וםוק; רַאוטַארט ןפיױא ןטָאש סםוצ יז טעשטפעש

 רע .ףױא ךיז טבױה רע .טרעהרעד טָאה ןטָאש רעד

 .ָאד זיא

 ןטָאש ןטימ לדײמנוסַאג םעד ןופ לגנַארעג רעשיטַאמַארד רעד

 .עייװ עטשיטעַאֿפ עטשרע ןײמ ןעװעג זיא

1950 

 רע .רעטסנעפ סענעפָא םיײב טײטש ןיקעלרַאה רעטלַא 1עד

 זיא יז טסײװ רע .ןגעקטנַא םיא טפיול עגיבמולָאק יװ טעז

 רָאנ ףרַאד רע .ָאד זיא יז .טרָאּפ יז טעז רע רעבָא ,טױט

 .קיבײא ףיוא ןעניפעג ןב יז ידכ ,ןגער םעד ןעגנירפשרעבירַא

 סעפע ןײז ךָאנ ןעק .גנוקעלפטנַא עשידַאלַאב עמצע? יד

 רימ זיאיס זַא רָאג סײװ ךיא .טשינ סײװ ךיא ?סרעקיטכיל

 .גנירג ןעמוקעגנָא טשינ



 ןיקעלרַאה ןטלַא םוצ לדײמנסַאג םענופ טריפ סָאװ עיני? יד

 טימ לגנַארעג רעד .עטַאלג ןײק טשינ א עכיילג ןײק טשינ זיא

 רערעװש ךָאנ וא ,רעװש ןעװעג זיא טימעג םענופ סנטָאש יד

 םעד ,גנוטײלגַאב עשילַאקיומ יד ןענופעג סָאד ןעװעג זיא

 .עיזיװ ווא קיזמ ןופ זעטניס

 ןופ ןרעװ טעּפשמעג ןפרַאד ןלַאפכרוד ןוא ןעגנוכײרגרעד יז

 .ערעדנַא

 ."טעטימָאק לבוי רעגנַאמ קיציא; םענײמעגלַא םעד לנַאד ַא

=2 

 ױַאמ טעָאּֿפ םעד ,טנײרפ ענײמ וצ קנַאד ןכעלגעזרעפ ַא

 ,ץיװַארָאה קחצי ןוא רעדניל .ב .ג רעלעטשטפירש יד ,בייל

 ,טַאּפ בֵקעי רעלעטשטפירש םעד ,עזמָאב םוחנ רעטכיד םעד

 ךעגטימ ןבָאה סָאװ יד עלַא טא רעשטַאק ףסוי טנײרֿפ םעד

 .ןעגײשרעד לָאז ךוב סָאד זַא ןפלָאה

= 

 ,דואװקיײל ןופ ןַאלּפַאק סירָאמ דנײרפ םעד טנַאד רעדנוזַאב ַא

 'עג ךעלגעמ טָאה סָאװ ,גנורעײטשײב רעדנעטײדַאב ןײז רַאפ

 .ךוב םעד ןופ ןעגײשרעד סָאד טכַאמ

 יד *

 סָאד זַא ,ימ ןײז רַאפ ןָאדגַאל לארשי טגײרפ ץגַאד ןקיצראה א

 .רענעש סָאװ ןעזסיוא לָאז ךוב

 רעננַאמ קיציא

 1999 רעבמעווָאנ ,קרָאידוינ





 בייז טייֵז

 עדַאלַאב יד צ111 ןעגניז עשז-רימָאל
 27 ןביוט עסייוו יירד יד ןופ

 99 דיל קיריורט "םידא דרזוומ

 81 רענייגיצ רעד עַאנ ךַאד ן'פיוא .ןרעטש

 28 עדַאינעדַאפרלָאג 1 טערטרָאּפ-לדיימ

 26 עדַאירעשזרַאבז עדַאלַאב יד

 39 קחצי תדיקע 5) טכיל-תבש יד ןופ

 40 הקבר 8 רעטסעינד םַאב

 41 ףסווי 0 רעדמערפ רעד

 49 ךלמה דוד 7 ךַאנָאמ רעד

 48 ךרַאירטַאּפ רעד 8 רעקידניז רעד

 ןקיזייל םעד ןופ עדַאלַאב יד עדַאלַאב יד

 44 ןטקיציירקעג םעד טימ 9 רעיילש-הלכ םעד ןופ

 ,חלג ןטלַא םעד ןופ עדַאלַאב יד 11 םש לעב

 ןוא יראמ רעקנַארק רעד 12 טנווָא רעד ןיב'כ

 46 למליהת ןצרַאוװוש םעד 14 ּפערט עלקנוט ףיוא

 49 געוו םייב 16 טפַאשדנַאל עקיטסברַאה

 51 טנווָא ןסייוו םענופ עדַאלַאב יד

 98 גנוטרַאוורעד 17 טיורב

 55 לגיּפש ןיא טנוװוָא 19 ורָאמ ָאטנעמעמ

 87 ָאנידרוס 21 ןתועט יד ןופ עדַאלַאב

 ןטלַא םעד ןופ עדַאלַאב יד 28 ןייש ןסייוו םענופ עדַאלַאב יד

 59 קודייה 95 קולג



 גוצ ןיא

 גנולירפ

 רעסייוו רעד ןופ עדַאלַאב יד

 םעד ,רעטסעווש-ןקנַארק

 ןוא לָאמיּפש ןעלקנוט

 לכיימש ןטצעל ןיימ
 עדַאלַאב יד

 שינעדנעלב םעד ןופ
 ןטנַאגירב ייווצ יד ןוא

 וועטיק ןוא וועסָאק ןשיווצ

 ןייטש ןדעי ןופ

 טכַאנ יד טָאה'ס

 טלקנוט רעסַאוו סָאד

 ץלָאה לטניב ַא

 ןטיור םענופ עדַאלַאב יד

 לרעגנופ
 טכיל

 איבנ רעד

 -יינש רעסַאי ןופ עדַאלַאב יד
 רַאיָאב ןטלַא םעד ,לרעד
 ַאקשורַאמ רענייש רעד ןוא

 | רעטסעווש ,עיזוליא
 רעווסַאהַא

 טעבעג סנטש םעד

 לגיּפש ןיא

 םענופ עדַאלַאב יד
 עלַאפעש םענעריולרַאפ

 ַארוילטעּפ ןופ ץעדַאלַאב יד

 טניוו ןיא ןרעטמַאל

 טםירט עליטש טימ
 טנַאה עלעקנוט ַא

 רודַאבורט רעד ךיא
 ןוא הנוז רעד ןופ עדַאלַאב יד

 רַאזוה ןקנַאלש םעד

 עדַאלַאב עשידָאמטלַא

 רעקיוה םעד ןופ עדַאלַאב יד
 רעדרעמ ַא יו

 טסברַאה רעד ןיב ךיא

 ןיפשרעמעד עָארג יד טניּפש

 טייז

1 

4 

05 

67 

70 

79 

74 

76 

78 

80 

89 
859 

84 

90 

98 

04 

96 

098 
101 

105 
107 

109 

111 
114 

117 

119 

121 

199 

 עדַאלַאב לָאטיּפש

 סָאװ דיי םעד ןופ עדַאלַאב יד

 דירי ןפיוא ןרָאפעג זיא
 ברעמ ןייק געוו רעד ןיב ךיא

 רעבמעטּפעס

 עדַאלַאב-גנורעמעד
 סיליפיס

 עדַאלַאב-רענייגיצ
 עדַאלַאב יד

 טַאדלָאפ ןגנוי םעד ןופ

 לרעטכעט סרעקעב םעד ןוא

 עדַאלַאב רעמעלעכ

 ןגרָאמ ןייטשפיוא לעוו'כ

 ןקלָאװ רעד רעוו וטסייוו יצ

 דילפָאלש

 עדנעגעל-רעלטעב

 עדַאלַאב יד
 בר רעילָאדָאּפ םעד ןופ

 ןקילייה םעד ןופ עדַאלַאב יד
 טיורב-טנווָא

 עברעוו רעד ןופ עדַאלַאב יד

 עדַאלַאב
 רעביולג-ןרעטש

 געוו ,רבח ןיימ -- טניוװ

 עדַאלַאב-רעבמעווָאנ
 נירּפ רעד ךיא

 עָאלב יד ןופ עדַאלַאב יד

 ךעלגירק
 לרינש םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ןרעטש

 טסברַאה

 םַאזנייא
 רוד-עצ ןיא עדַאלַאב
 ט"שעב טקנַאס

 עדַאלַאב-המחלמ

 םעד ןַאװיא ןופ הליפת יד
 רוכיש

 עדַאלַאב יד
 לכיטנרעטש םעד ןופ

 עדַאלַאב יד
 רעקַאהצלָאה םעד ןופ



 טייז

 -סָא עלעשרעה ןופ עדַאלַאב יד

 901 הנבל רעד טימ רעילָאּפָארט

 208 ַאקיטָארע עדַאלַאב

 טימ ךיו טנגעזעג רעדָארב לרעב

 205 סַאי ןיא םידימלת ענייז

 קיציא שרדמ

 910 לּפע םעד ןעמדא טגנערב הוח

 2192 קיטכיזרעפיוא זיא םדא

 214 ןמול טרסומ וניבא םהרבא

 216 הרש ןוא םהרבא

 וצ ןעמוק םיכאלמ יירד יד

 218 וניבא םהרבא

 א טעװַארּפ וניבא םהרבא

 200 רכז-םולש
 ַא ןעלקחצי טגניז הרש

 299 דילפָאלש

 ווב טכַאנ עטצעל סרגה

 294 ןעמחרבא

 996 ויוה סמהרבא טזָאלרַאפ רגה

 998 געוװ ןופ טימ רעד ףיוא רגה

 רעווש ַא טָאה הרש רעטומ יד

 230 טימעג

 ןקחצי טימ טרָאפ וניבא םהרבא

 290 הדיקע רעד וצ

 ןכוז ןרזעילא טקיש םהרבא

 284 בייוו ַא ןקחצי רַאפ

 הרוכב יד ּפָא טפיוק בקעי

 286 ן'ושע ייב

 רַאנ םענורב םוצ טייג לחר

 238 רעסַאװ

 עניוז טימ טנרעל וניבא בקעי

 240 "ףסוי תריכמ , ןיז

 ןפיוא טריצַאּפש קידצה ףסוי

 249 רַאוולוב

 244 הנינּפ ןוא הנח

 246 דילגיוו ס'הנח
 רעד ןוא איבנה לאומש

 248 דוד ךוטסַאּפ

 ישי 'ר רעטלַא רעד
 ףיגבא

 גשיבא

 ןיא טכַאנ עטצעל סגשיבא

 ףרָאד

 גשיבא ןוא ךלמה דוד

 ווירב ַא םייהַא טביורש גשיבא

 תור

 "םהרבא ןופ טָאג, טגָאז ימענ

 ןרונש עריא וצ טדער ימענ

 ןפָאלש טשינ ןעק ומענ

 ןפָאלש טשינ ןעק הּפרע

 ןפָאלשטנַא טשינ ןעק תור

 ןרעוו

 ףרָאד סָאד טזָאלרַאפ ימענ

 געוודייש ןפיוא

 ךיז טנגעזעג הּפרע

 טביירש רעשזראבז לוולעוו
 רעד על'הכלמ וצ ווירב
 רענייש

 רהוא ןביז ,סדנעבא ,יסַאו

 ענייש יד ,על'הכלמ ,גָאז

 דיל ַא ,על'הכלמ ,בָאה'כ

 טסַאפרַאפ

 על'הכלמ ,טנייה טָאה לגיופ ַא

 ןעגנוזעג ,על'הבלמ ,בָאה'כ

 רעבלַאה ךָאנ ,על'הכלמ ,זיא'ס

 טכַאנ

 -נשרַאק רעד ,על'הכלמ ,טָאה'ס

 םיוב

 על'הכלמ ,טלקנוט טנוװָא רעד
 םיורט ןיא ,על'הכלמ ,טלמינַא
 על'הבלמ ,תמא רשפא זיא'ס
 טרעמעד טנווָא-רעמוז רעד

 טנייה טָאה רעלטעב ַא

281 

283 

288 

284 

2089 

201 

209 

205 

207 
209 

201 
203 



 טייז טטייז

 299 עלעגיצ םענופ דיל סָאד לניּפש ןיא גנורעמעד

 261 עילידיא

 264 דיל-הנבל 07 גנורעמעד

 200 טלקנוט טנוװָא רעד 09 רעבמעווָאנ
 208 סנקלָאװ 211 קיציא תדיקע

 ֿ טייק רעד ףיוא טנוה ַא -- ךיא
 269 םיוב ַא טייטש געוו ןפיוא 18 םערוטש ַא תעשב

 271 דיל לַאנַאב
 טפיולטנַא עבָאב עטיוט ןיימ

 215 דָארב דיילק ןטעמַאס סעמַאמ

 28 דרַאבמָאל םענופ 217 טכַאנרַאפ

 עטנ ןילעזעג-רעדיינש רעד 219 ַאנָאמָאּפ
 רעד ןופ טגניז רעגנַאמ ןעגניז םוצ דיל ךילטסעק ןייא

 275 עװַאּפ רענעדלָאג 891 ןגָארּפ ןופ המלש בר ןופ
 39 דיל-רסומ 98 סניליירפ עטלַא

 21 לבה ןוא ןיק 2058 טענָאס
 2088 עדייז ןימ .1 996 יימָאלָאק עיצנַאטס רעד ףיוא
 2384 ןיולַא ךיא 9 298 דרָאמ-טסבלעז

 285 "רעגניז רעדָארב , 3 2900 דלָאג רעבמעטּפעס

 200 טייקדימ 4 ןוא טעשטּפָאטס ןשיווצ

 287 טייקסטוג 9 01 יימָאלָאק

 288 טפַאשדנַאל עדימ 6 289 ךעלרעטסעווש ייווצ

 289 טייקטלַא 7 284 סנטָאש

 290 גנונַָאמרעד 8 395 טפַאשביל

 291 רעטכעוװ-טכַאנ רעד 9 םענרעּפוק םענופ עדַאלַאב

 ט92 טייהדניק 0 296 ןשָארג

 202 רעיורט 1 340 ןדנובַאגַאװ

 394 לימ-טניוו יד ,2 241 עיצוקעזקע

 399 ןלזג רעקידנברַאטש 8 249 יורפ עקידנפיולטנַא

 296 טייקמערָא 4 סחנּפ 'ר רעטלַא רעד

 397 ןטעָאּפ ןוא סרעלטעב .8 042 ָאקנעדָארָאה ןופ

 208 ףאטיּפע 6 248 דיל-גרַאב
 99 טסברַאה סָאוו דיי םעד ןופ עדַאלַאב יד

 201 דיל-רעלטעב ָארג ןופ ןעגנַאגרעד זיא
 102 איבנה והילא ןגעוו דיל ַא 247 ָאלב ויב

 רעגנַאמ עטנ ןופ עדַאלַאב יד 59 ףניירפ רעד

 ןוא גנוי-רעדיינש םעד 398 טסברַאה

 עניפַארג רענייש רעד

 08 עצפוד ןופ ךַאד ןרעביא סנקלָאװ
 רעד על'הנח ןופ עדַאלַאב יד

 1208 המותו 237 ךיש יד ןָאטסיוא לעוו'כ



 טייז

 219 דוד ןוא לואש

 215 1940 ,רעבמעווַאנ רעט6

 217 טפַאשדנַאל עקיטסברַאה

 219 םיובלּפע רעד ןוא הוח

 סָאוװ דיי םעד ןופ עדַאלַאב יד
 עבלַאה יד ןעניפעג טָאה

 4201 דלעפ-ןרָאק ַא ןיא הנבל

 928 דיל

 47 גָאליּפע

 עטנ ןלעזעג"רעדיינש רעד
 טגניז רעננַאמ

 ןייק טעשטּפָאטס ןופ 1

 231 וימָאלָאק

 -לָאג רעד ןופ דיל סָאד 2

 238 עווַאּפ רענעד

 -רעדיינש םענופ דייר יד 8

 רעגנַאמ עטנ ןלעזעג

 1539 טעָאּפ םוצ

 437 ןרָאי-רעדניק .4

 ןיימ ןופ ךיור ךיא 9

 4299 עקלויל סנדייז

 211 דילפָאלש ס'עטנ 6

 ןַאערקַאנַא רעטלַא רעד
4 

.2 

.8 

 שז

 448 דיל-גנילירפ ס'נָאערקַאנַא

 וגורב זיא ןָאערקַאנַא

 1245 לגייפ יד ףיוא

 קיציא טעברַאפ ןָאערקַאנַא
 ףזעלג ַא ףיוא רעגנַאמ

 2 הקשמ

 וד ןוא ןָאערקַאנַא
 1249 סעפמינ

 רעד ןוא ןָאערקַאנַא
 281 ןגער-טסברַאה

 ורפרעדניא-רעמוז רעד
 -רעטיוט רעד ןוא
 258 ןָאערקַאנַא

 ןלעזעג-רעדיינש רעד

 4989 טגניז רעגנַאמ עטנ

 טייז

 רעטסעוװש ןיימ רַאפ םובלַא
 עלעדנייש
 207 טכַאנרַאפ .1

 : רעבליז .2
 4258 רעפלעה רעד 2. 

 סועוװָאלצַארב םנצ 4

 סס = סמ ׂשז

 "רעלטעב ןטעביז,

 299 זגורב

 , סנקלָאװ
 200 רעטסעווש ןיימ

 2 םימותו

 עטנ רעדורב ןיימ רַאפ ןטענַאט

.4 

 201 רעגנַאמ עטנ

 םייב "לארשי יבהוא , יד

 209 ץעשולעב רעגַאלנטיוט

 468 ןטייקליטש-םלוע-תיב

 404 סעקילַאק

 208 ץרעמ ןיא ץעק
 106 סַאנעלַאדנַאמ עניילק

 267 ןגער

 1208 סנ רעד

 209 געט רעמוז-ףוס

 200 סרענייגיצ

 21 ןדיי עטלַא

 479 ַאטסעיס

 128 ןעלרעפש

 274 וונש

 ןלעזעג-רעדיינש רעד
 טגנוז רעגנַאמ עטנ
 רעדיינש-םילשמ םעד ןגעוו
 175 גרַאבנייטש רזעילא

 279 גָאליּפע

 290 ןיימטש ןוא איבנ

 281 לוריבג ןבא
 499 דרָאמ

 1288 קנעש ןוא ארזע ןבא השמ

 ןטלַא םענופ עדַאלַאב יד

 484 ןיקעלרַאה

 480 טרעגלַאוװעג ןרָאי ךיז בָאה'כ



 יוב טקורדעג ןוא טצעזעג

 קניא ,סצרּפ ןיטסרַאמ

 קרָאו-וינ ,,טס 48 טסיא 8

 וָאדנַאל .י :רעמיטנגיוא
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